(Gelieve dit formulier ingevuld terug te bezorgen aan:
Zorghuis Limburg, Hazerikstraat 13, 3582 Koersel, info@zorghuislimburg.be)

GASTENDOSSIER
1.

Gegevens kandidaat gast:

Naam:

Geboortedatum:

Adres:
Rijksregisternummer:

Telefoon/GSM:

E-mail:

Mutualiteit:

Geplande periode in Het Zorghuis:

Contactpersoon bij dringende gevallen:
Contactpersoon 1:
Naam:
Adres:
E-mail:
Telefoon:
Relatie tot gast:

Contactpersoon 2:
Naam:
Adres:
E-mail:
Telefoon:
Relatie tot gast:

Gezinssituatie kandidaat-gast:
 Relatiestatus:
☐ Gehuwd
☐ Alleenstaande
☐ Samenwonend
☐ Relatie, niet samenwonend
☐ Weduwe/weduwnaar

Kinderen:

☐ ja ☐ neen
Indien ja:
Aantal inwonende kinderen:

Andere inwonende gezinsleden:

Aantal niet-inwonende kinderen:
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2.

Aanvraag voor verblijf:

Omschrijf het verblijf dat de kandidaat-gast wenst? (Enkele dagen / weken / een weekend, ...):
Wenst de gast in Zorghuis Limburg te overnachten?
Gewenste startdatum verblijf:

 

☐ ja

☐ neen

Geschatte einddatum verblijf:

Motivatie voor aanvraag: Wat zijn de redenen voor een aanvraag voor verblijf in Zorghuis Limburg?
(meerdere antwoorden mogelijk)

☐ Geen of onvoldoende mantelzorg
☐ Geen beroep willen doen op mogelijke mantelzorg (niet willen belasten)
☐ Tijdelijk ontlasten van de mantelzorgers
☐ Thuissituatie biedt geen ideale omgeving (bv: niet-aangepaste woning, familiale problemen, ..)
☐ Psychosociale problematiek (vb angst om alleen thuis te zijn, ..)
☐ Onzekerheid over mogelijke reactie op behandeling
☐ Andere:

3.

Medische gegevens:

BELANGRIJK! Op de dag van opname in Het Zorghuis dient de gast in het bezit te zijn van een ontslagbrief
onder gesloten omslag, opgesteld door de behandelende arts(en), t.a.v. de huisarts of zijn vervanger, met
de nodige richtlijnen om de continuïteit van de verzorging van de patiënt te waarborgen (Art. 113 en 114
van de code van de geneeskundige plichtenleer).
DENK ERAAN MEDICATIE VOOR DE EERSTE DAGEN MEE TE GEVEN ALSOOK NODIGE VOORSCHRIFTEN!
Telefoonnummer afdeling van behandeling:
Naam behandelende specialist:

Tel:

Naam onco-coach:

Tel:

☐ Postoperatief - datum ingreep:
☐ Chemotherapie

☐ Radiotherapie

- datum start therapie:
- geplande einddatum:
- frequentie van de therapie:
- datum start therapie:
- geplande einddatum:
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- frequentie van de therapie:



☐ Geen lopende behandelingen meer
☐ Interactie voeding – geneesmiddelen:
Bewaring medicatie in koelkast: ☐ ja

☐ neen

Nevenwerkingen: Beschrijf beneden nevenwerkingen die de kandidaat-gast ondervindt en te ondernemen
acties.
Bijwerkingen

Actie

Geplande consultatie(s):
−
−
−
Huisarts:

Tel:

Kinesist/logopedist/medisch pedicure:

Tel:

Psycholoog:

Tel:

Anderen:

Tel:

4.

Mantelzorg:

Beschikbare (mantel)zorg op dit moment:
24/24

Dagelijks

Aantal keer per week

Nu en dan

Zo ja: geef aan hoe vaak

Mantelzorg-samenwonend
Mantelzorg
Vrienden, kennissen, buren, ...
Thuisverpleging
Familiehulp

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐
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Andere zorg:
Wie zijn de belangrijkste mantelzorgers?
Naam:
Naam:
☐ Er is geen mantelzorg

Tel:
Tel:

Welke professionele zorg is reeds aanwezig?
☐ Thuisverpleegkundige
Naam:
☐ Familiehulp
Naam:

Tel:
Tel:

☐ Poetshulp
Naam:

Tel:

☐ Maaltijbedeling
Naam:

Tel:

☐ Kinesitherapie
Naam:

Tel:

☐ Andere:

5.

Mogelijkheden van de kandidaat-gast:

OPGELET: Onze vrijwilligers stellen GEEN zorg- en/of verpleegkundige handelingen. Er zijn ook geen
verpleegkundigen aanwezig in Het Zorghuis. Indien de kandidaat-gast hulp nodig heeft bij het wassen,
aankleden e.d. of indien gespecialiseerde zorg nodig is, dient hiervoor een thuisverpleegkundige te
worden aangevraagd.
Vink in onderstaande KATZ-schaal aan welke criteria van toepassing zijn op de kandidaat-gast.
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Criterium
Zich wassen

Zich kleden

1

☐ kan

2

3

4

wassen zonder enige hulp

☐ heeft gedeeltelijke hulp nodig

☐ heeft

☐ kan

☐ heeft gedeeltelijke hulp nodig

☐ heeft

☐ moet

☐ is zelfstandig voor de transfer

☐ heeft volstrekte hulp

☐ is bedlegerig of zit

zichzelf helemaal

om zich te wassen boven of onder
de gordel

zich helemaal aanen uitkleden zonder enige
hulp

om zich te kleden boven of onder
de gordel (zonder rekening te
houden met de veters)

gedeeltelijke

hulp nodig om zich te
wassen zowel boven als
onder de gordel
gedeeltelijke
hulp nodig om zich te
kleden zowel boven als
onder de gordel

☐ moet

volledig

worden geholpen om
zich te wassen zowel
boven als onder de
gordel
volledig
worden geholpen om
zich te kleden zowel
boven als onder de
gordel

Transfer
en
verplaatsingen

☐ is

Toiletbezoek

☐ kan alleen naar het toilet

☐ heeft hulp nodig voor één van

☐ heeft

☐ heeft

☐ is continent voor urine en

☐ is

☐ is

☐ is incontinent voor

☐ kan

☐ heeft vooraf hulp nodig om te

zelfstandig voor de

transfer en kan zich volledig
zelfstandig
verplaatsen
zonder
mechanisch(e)
hulpmiddel(en) of hulp van
derden
gaan, zich kleden en zich
reinigen

Continentie

faeces

Eten

alleen

eten

en

drinken

en voor zijn verplaatsingen, mits
het gebruik van mechanisch(e)
hulp-middel(en)
(kruk(ken),
rolstoel, …)

de drie items: zich verplaatsen of
zich kleden of zich reinigen

accidentieel incontinent

voor urine of faeces (inclusief
blaassonde of kunstaars)

eten of te drinken

van derden nodig voor
minstens één van de
transfers
en/of
zijn
verplaat-singen
hulp nodig
voor twee van de drie
items: zich verplaatsen
en/of zich kleden en/of
zich reinigen
incontinent voor

urine
(inclusief
mictietraining) of voor
faeces

☐ heeft

gedeeltelijke
hulp nodig tijdens het
eten of drinken

in een rolstoel en is
volledig
afhankelijk
van anderen om zich
te verplaatsen
hulp nodig
voor de drie items:
zich verplaatsen en
zich kleden en zich
reinigen.
urine en faeces

☐ de

patiënt is
volledig afhankelijk om
te eten of te drinken

Meer uitleg indien nodig:

6.

Aandachtspunten:

Is de gast:
−

Diabetisch: ☐ ja ☐ neen
Indien ja: Wat te doen in geval van hypo?

−

Allergisch: ☐ ja ☐ neen
Indien ja: Wat te doen in geval van allergische aanval?

−

Epileptisch: ☐ ja ☐ neen
Indien ja: Wat te doen in geval van epileptische aanval?
Wat is de uitlokkende factor van een epileptische aanval? 

Welke andere aandachtspunten zijn er? Het kan gaan om medische of psychociale aandachtspunten,
voeding, benodigde hulpmiddelen, ...
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7.

Contactgegevens Doorverwijzer:

Naam:
Functie:
Organisatie:
Telefoon:
E-mail:

De kandidaat-gast is op de hoogte van de financiële voorwaarden en o.m. van de volgende huisregels:
●
●
●

Binnen de muren van Zorghuis Limburg geldt een volledig rookverbod.
Misbruik van drank en medicatie wordt niet getolereerd, evenmin als het gebruik van drugs.
Gasten zullen met zorg en respect ontvangen en behandeld worden. Omgekeerd wordt van de
gasten hetzelfde respect voor medewerkers, vrijwilligers en andere gasten van Het Zorghuis
verwacht.

Handtekening kandidaat-gast:

Handtekening doorverwijzer:

