DOLOPLUS SCHAAL-2

gedragsmatige pijnbeoordeling bij ouderen
NAAM:
Voornaam:
Afdeling:
LICHAMELIJKE REACTIES:
1. Lichamelijke klachten
Geen klachten
Klachten alleen bij navraag
Spontane klachten die af en toe voorkomen
Spontane klachten die voortdurend aanhouden

Datum:
Score
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2. Pijnvermijdende
lichaamshouding in rust

Geen pijnvermijdende lichaamshouding
Patiënt vermijdt af en toe bepaalde lichaamshoudingen
Permanente doeltreffende pijnvermijdende lichaamshouding
Permanente niet doeltreffende pijnvermijdende lichaamshouding
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3. Afscherming van
pijnlijke plaatsen

Geen afscherming
Afscherming bij toenadering, zonder dat voortzetting van het onderzoek of
verzorging wordt belemmerd
Afscherming bij toenadering met belemmering van het onderzoek of verzorging
Afscherming in rust, ook wanneer er geen toenadering plaats vindt

0

Normale gelaatsuitdrukking
Pijnlijke gelaatsuitdrukking bij toenadering
Pijnlijke gelaatsuitdrukking ook zonder toenadering
Voortdurend ongebruikelijke uitdrukkingsloze gelaatsuitdrukking
(stil, verstard, lege blik)
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4.

5.

Gelaatsuitdrukking

Slaappatroon
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3

Normaal slaappatroon
Problemen met inslapen
Vaak wakker worden (onrust)
Slapeloosheid met als gevolg slaperigheid overdag
PSYCHOMOTORISCHE REACTIES:
6. Verzorgen en aankleden
Geen verandering in gebruikelijke mogelijkheden
Gebruikelijke mogelijkheden zijn beperkt (verzorgen en/of aankleden is
moeilijk maar wel volledig mogelijk)
Gebruikelijke mogelijkheden zijn zeer beperkt, verzorgen en/of aankleden
is moeilijk en maar gedeeltelijk mogelijk)
Verzorgen en/of aankleden is onmogelijk, de patiënt verzet zich bij elke poging

2
3

7.

Geen verandering in gebruikelijke mogelijkheden
Gebruikelijke actieve mogelijkheden zijn beperkt (patiënt vermijdt bepaalde
bewegingen en vermindert loopafstanden)
Gebruikelijke actieve en passieve mogelijkheden zijn beperkt (zelfs met hulp
vermindert de patiënt zijn bewegingen)
Iedere beweging onmogelijk, verzet zich tegen elke poging tot mobilisatie

0

Onveranderd
Toegenomen (de patiënt trekt de aandacht op een ongebruikelijke manier)
Verminderd (de patiënt isoleert zich, zondert zich af)
Afwezigheid van of weigering van elke vorm van communicatie
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Gebruikelijke deelname aan verschillende activiteiten (maaltijden,
ontspanning, therapeutische activiteiten, etc.)
Deelname aan verschillende activiteiten alleen als men erom vraagt
Gedeeltelijke weigering om aan verschillende activiteiten deel te nemen
Alle sociale contacten worden geweigerd
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Bewegingen

PSYCHOSOCIALE REACTIES:
8. Communicatie

9.

10.

Sociale activiteiten

Gedragsproblemen

Normaal gedrag
Herhaalde gedragsproblemen bij toenadering
Permanente gedragsproblemen bij toenadering
Permanente gedragsproblemen (zonder aanleiding/ externe stimulus)
SCORE

DOLOPLUS-2 (Wary et al., 1999), Dutch version (translation* and validation) by the University of Maastricht (Zwakhalen et al., 2004).
Translation was conducted in cooperation with the Erasmus University of Rotterdam
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