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Praktijkverlag uitwendige therapieën
Vademecum uitwendige therapieen in de antroposofische verpleegkunde


Graag per therapie één formulier gebruiken en aankruisen wat van toepassing is.



Voor eventuele toelichting bij een therapie kunt u de ruimte op pagina 5 gebruiken.



Hebt u vragen of wilt u overleggen, stuur ons dan een e-mail  care@vademecum.org



De meest actuele versie van dit formulier kunt u downloaden via  www.vademecum.org



Gebruik ook op Apple-computers en laptops het programma Adobe Reader. Het Appleprogramma Preview is niet bruikbaar voor het invullen van PDF-bestanden.

.............................................................................................................................................................................................
 Uitwendige therapie
1.1 Soort therapie – bijv. borstwikkel, oliepakking, inwrijving, voetbad

1.2 Exacte locatie van de applicatie

1.3 Gebruikte substantie / toevoeging / preparaat (fabrikant)

1.4 Temperatuur van de applicatie – aankruisen wat van toepassing is
Heet
Warm
Koud
Overige temperatuurinformatie

1.5 Ervaringsfrequentie – aankruisen wat van toepassing is
Bij veel patiënten uitgeprobeerd (meer dan 10 patiënten)
Bij enkele patiënten uitgeprobeerd (3 – 10 patiënten)
Eenmalige ervaring
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.............................................................................................................................................................................................
 Casusbeschrijving
Beschrijf hieronder uw eigen ervaring aan de hand van een concrete casus.
Voor eventuele aanvullende informatie, bijv. over de voorgeschiedenis, kunt u de ruimte op p. 5
gebruiken.

2.1 Klachten en symptomen die aanleiding waren voor de therapie
Benauwdheid, koorts, pijn, krachtsverlies, slapeloosheid enz.

2.2 Diagnose, onderzoeksuitslagen, leeftijd, geslacht, anamnese

2.3 Welke gedachte, ervaring, motivatie lag aan de keuze voor deze therapie ten grondslag?

2.4 Beschrijving van de uitvoering van de therapie in trefwoorden
Eventuele bronvermelding van de toegepaste techniek, wikkelliteratuur

2.5 Duur van de therapie

Rusttijd erna

Tijdstip

bijv. 30 minuten

bijv. 30 minuten

bijv. in de ochtend

Frequentie

Aantal toepassingen

Duur van de therapie

bijv. 2 maal daags

bijv. 6 x in totaal

bijv. 2 weken

2.6 Waar vond de therapie plaats? – bijv. kliniek, praktijk, thuis enz.
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2.7 Gelijktijdige behandeling met andere therapieën
Werd de patiënt voor deze klacht(en) gelijktijdig met andere therapieën, applicaties en/of
medicijnen behandeld? Geef evt. een samenvatting

.............................................................................................................................................................................................
 Effect van de therapie
3.1 Verwacht effect

3.2 Werkelijk effect

3.3 Ongewenst effect

3.4 Zijn er indicatoren die het effect kunnen bewijzen?

3.5 Hoe heeft de patiënt het effect ervaren?
Uitingen van de patiënt en/of mensen uit diens omgeving – indien mogelijk letterlijk verwoord

.............................................................................................................................................................................................
4

Hoe was het verdere verloop?
Was het effect van de therapie duurzaam? Waar bleek dat uit?

Redactie Vademecum Uitwendige Therapieën – Internationaal Forum voor Anthroposofische Verpleging (IFAN) – CH-Dornach

Onderzoeksverslag | versie 02/2017

Vademecum Uitwendige Therapieën | 4

.............................................................................................................................................................................................
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Aanvullende informatie
Aaanvullende informatie m.b.t. de hierboven beschreven casus, ervaring met deze
behandeling bij andere indicaties, suggesties voor literatuur etc.

.............................................................................................................................................................................................
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Toestemmingsverklaring

Voor de inhoud van dit verslag ben ik verantwoordelijk. Ik ga ermee akkoord dat mijn praktijkverslag,
inclusief mijn naam en land van herkomst, openbaar gemaakt wordt in het kader van een
samenvattende publicatie door het Internationaal Forum voor Antroposofische Verpleegkunde (IFAN).
Alle overige persoonlijke gegevens worden niet openbaar gemaakt
Ja

Nee

Datum

(dag-maand-jaar)

.............................................................................................................................................................................................
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Afzender

Heeft u rreds een formulier met al uw gegevens ingevuld, volstaat het hieronder uw naam en emailadres
in te vullen.
Naam

Voornaam
Adres
Postcode
Telefoon

Land

Woonplaats
Fax

Email
Beroep
Functie
 Het ingevulde formulier bij voorkeur per
email versturen door op de button te klikken
 U kunt het echter ook printen en per post versturen:
Verband für Anthroposophische Pflege e.V.
Vademecum Äußere Anwendungen | Haberschlaiheide 1/215
70794 Filderstadt | Deutschland
 Of per fax:
0049 (0) 7555 801 209

Verzenden

Printen

Printen
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Ruimte voor verdere informatie/toelichting
Hier kunt u bijvoorbeeld de anamnese uitvoeriger beschrijven en/of andere aanvullende relevante
informatie geven
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