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PI6           Praktische inventarisatie zorgbehoefte, energie en stemming  

Het is belangrijk dat mensen met multiple sclerose (MS) alert zijn op de klachten en de 

problemen die ze in het dagelijkse leven ervaren. Veel mensen met MS hebben een chronisch 

tekort aan energie, waardoor ze bepaalde activiteiten niet kunnen uitvoeren.  

Met behulp van deze checklist kunt u voor uzelf nagaan in welke dagdeel u problemen 

ervaart, zodat u activiteiten kunt verschuiven om energiebelasting optimaal over de hele dag 

te verdelen. 

Zorgbehoefte / energie 

In de eerste kolom staan een aantal activiteiten over persoonlijke verzorging, huishoudelijke 

taken en lichamelijk functioneren. Indien u door MS problemen ervaart bij het uitvoeren van 

deze activiteiten, kunt u in de kolom “energieniveau” per dagdeel aangeven hoeveel energie u 

een bepaalde activiteit kost. De mate van energie wordt als volgt weergegeven:  

1= De activiteit kost normale energie. 

2 = De activiteit kost meer dan normale energie. 

3 = De activiteit kost veel energie. 

Vervolgens kunt u in de laatste kolom per activiteit aangeven of u behoefte heeft aan hulp. 

Stemming 

Een chronische aandoening kan veel impact hebben op het geestelijk functioneren. U kunt bij 

het onderwerp  “stemming/ dagbeleving” per dagdeel een “smileys” aankruisen welke voor u 

van toepassing is. De stemming wordt als volgt weergegeven:  

 

 

 

 

 

Deze praktische inventarisatielijst is gemaakt door MS-verpleegkundigen Ingrid Putman en 

Antoinette Vos, beide werkzaam in het Radboud MS-Centrum Nijmegen.  

Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door sanofi-aventis Netherlands BV en Teva 

Pharma Nederland.   
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PI6                   Praktisch inventarisatie zorgbehoefte, energie en stemming 
Dag: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag,  
         zaterdag, zondag 

Datum: 

Onderwerpen  Energieniveau Ik heb behoefte 
aan hulp 

ochtend middag avond  

Persoonlijke verzorging 

 opstaan 

 douchen/ baden 

 aankleden 

 tanden poetsen 

 make-up op doen/ zich scheren 

 ………………………………………...………........ 

 ………………………………………………………… 

    

Huishoudelijke taken 

 stofzuigen 

 afwassen 

 boodschappen doen 

 koken 

 tafel dekken 

 opruimen 

 bed(den) opmaken/ verschonen 

 wassen/strijken  

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

    

Lichamelijk functioneren 

 eten/ drinken 

 ontlasting/ plassen 

 zittend tv kijken 

 hobby/werk  
o krant/boek lezen 
o …………………….……...……………… 
o ……………………………………………. 

 seksualiteit 

 bewegen  
o kinderen naar school brengen 
o lopen/ wandelen 
o …………………………………………….. 
o …………………………………………….. 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

    

Totaal     

Stemming / dagbeleving     
Wat geeft u energie?  
Wat kost u energie?  

Problemen met 
(omcirkelen welke voor u van toepassing zijn) 

Concentratie, zicht, geheugen, slapen, pijn,  
mobiliteit, spasmen/kramp, gevoel, kracht. 


