
   
 

Casus de heer Vogel 

Dhr Vogel is getrouwd en woont samen met zijn vrouw. Hij is vroeger groenteboer geweest. 

Hij zingt al lang in een koor waar hij erg van geniet. 

Fysieke conditie: Dhr is in een goede lichamelijke conditie. 

Mobiliteit: Dhr is mobiel. 

ADL: Dhr verzorgt zichtzelf.  

Mantelzorg: zijn echtgenote 

Psyche: Hij heeft beginnende cognitieve problemen. Zijn geheugen gaat achteruit en hij is zo 

en dan wat verward. De ziekte van Alzheimer in beginstadium is gediagnosticeerd.  

Zorg: Dhr komt met zijn echtgenote bij de huisarts. Dhr is erg verdrietig, want de dirigent van 

zijn koor is langs geweest en heeft gezegd dat dhr niet meer mee mag/kan zingen met het 

koor.  Dhr voelt zich buitenspel gezet. Niet duidelijk is waarom hij niet meer mee mag doen. 

De huisarts vraagt de praktijkverpleegkundige of zij iets kan betekenen bij deze natuurlijk 

niet medische vraag. 

Vragen 

1. Welke problemen signaleer je bij dhr? 

2. Wat zou jij de praktijkverpleegkundige adviseren? 

3. Zie je mogelijkheden om samen te werken met het sociaal domein? 

Rapportage:  

Half jaar later 

De praktijkverpleegkundige is samen met de sociaal werker op huisbezoek geweest. Aan de 

hand van het gespreksinstrument volwassenen van Positieve Gezondheid signaleert hij dat 

de problemen van dhr in het domein ‘meedoen’ liggen: 

• Sociale contacten 

• Serieus genomen worden 

• Samen met anderen leuke dingen doen 

• Erbij horen 

 



   
 

Met dhr verkent hij wat hij leuk en zinvol zou vinden. Dhr had vroeger als groenteman veel 

sociale contacten en dat is nog steeds belangrijk voor hem. Dhr wilde zeker niet terug naar 

het koor, maar wilde wel ertoe doen en erbij horen. De praktijkverpleegkundige en de 

sociaal werker hebben een ontmoetingskamer opgezet in het buurtcentrum (géén 

dagbesteding). Daar kunnen wijkbewoners terecht voor een kopje koffie. Toen dhr. hier voor 

het eerst naar toe ging had hij meteen het hoogste woord!  

Het resultaat:  

Dhr gaat een paar keer per week naar de ontmoetingskamer en geniet hier met volle teugen 

van. En de dirigent? Die dirigeert nog steeds en weet waarschijnlijk niet eens wat hij 

aangericht heeft! 

 

 

 

 

 

 


