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AANVRAAG ZORGVERBLIJF DRIE EIKEN 
Deze gegevens worden enkel gebruikt in functie van je verblijf in het ZorgHotel Drie Eiken. Enkel medisch bevoegde personen en administratie personeel, die een 

privacyverklaring hebben ondertekend, hebben inzage in dit document. Je ontvangt bij aankomst een kopie van je dossier, dat je op je kamer bewaart. Ten behoeve van 
de administratieve afhandeling en facturatie van je verblijf, wordt je dossier één jaar bewaard op een veilige manier. 

 
1. Administratieve gegevens 

1.1. Verwijzende instantie 
 
Identificatie verwijzer:………………………………………………………………… 
Contactpersoon:………………………………………………………………………. 
Telefoonnummer:……………………………………………………………………... 
E-mailadres:…………………………………………………………………………… 
 

1.2. Gegevens zorggast 

Naam  

Voornaam  

Burgerlijke staat man / vrouw  - alleenstaand  –  gehuwd /samenwonend  –  weduw(naar)e   

Geboortedatum ….. / ….. / ….. Rijksregisternummer …………………………….. 

Spreektaal  

 

Adres 

Straat + 
huisnummer  

Postcode + 
gemeente  

Telefoon  

Is dit een instelling? nee  /  zo ja; welke? ……………………………………………………………………….. 

 
 

Mutualiteit 
én kleefzegel 

benaming  

aansluitings
- nummer  code 

gerechtigde  

 
Opgelet: een aanvraag voor tussenkomst van uw mutualiteit dient, 

voor aankomst in Drie Eiken worden aangevraagd. 
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1.3. Contactpersonen (familie) 

Contact 1 

naam  

verwantschap  

telefoon 
 

 

 

Contact 2 

naam  

verwantschap  

telefoon 
 

 

 

1.4. Eventuele begeleider van de zorggast 

begeleider 

naam  

verwantschap  

telefoon 
 

 

 

2. Planning verblijf te ZorgHotel Drie Eiken 

 

Aankomstdatum ….. / ….. / ….. 

Geplande verblijfstijd 
(max 28 dagen) 

 

Kamertype 1-persoonskamer  / 2-persoonskamer 

Verblijft samen met  
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3. Sociale gegevens 

Doel van de opname in het zorg/herstelverblijf? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.1. Woonsituatie van de aanvrager voor ziekenhuisopname: 

alleen- 
wonend 

bij 
partner WZC service-

flat Inwonend bij:  

 
Opmerkingen: ……………………………………………………………………………………  

3.2. Planning na het zorg/herstelverblijf? 

naar 
huis 

naar 
familie WZC service-

flat Andere:  

 
Opmerkingen: ……………………………………………………………………………………  

4. Medische gegevens 
 
4.1. Diagnose: 

 
Aandoening 

 

Begindatum aandoening  

 

Datum 
ziekenhuisopname 

….. / ….. / ….. 

Verwachte datum 
ziekenhuisontslag 

….. / ….. / ….. 

Datum operatie ….. / ….. / ….. 

Datum verwijdering 
hechtingen 

 

 

4.2. Andere pathologieën 
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5. Verpleegkundige verzorging en behandeling (KATZ score) 
Bij opname dient de patiënt onafhankelijk te functioneren: 

 Communicatie: onafhankelijk bij alle vormen van communicatie 
 Mentaal functioneren: georiënteerd en niet verward 
 Beweging en verplaatsen (mobiliteit, evenwicht): onafhankelijk bij lopen of gebruik van 

rolstoel of rollator  
 

CRITERIUM 1 2 3 4 

 

ZICH WASSEN 
kan zichzelf 
helemaal wassen 
zonder enige hulp 

heeft 
gedeeltelijke hulp 
nodig om zich te 
wassen boven of 
onder de gordel 

heeft gedeeltelijk 
hulp nodig om 
zich te wassen 
zowel boven als 
onder de gordel 

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

ZICH KLEDEN 
kan zich 
helemaal aan- en 
uitkleden zonder 
enige hulp 

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

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

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

TRANSFER en 
VERPLAATSING 

is zelfstandig 
voor de transfer 
en kan zich 
volledig 
zelfstandig 
verplaatsen 
zonder 
mechanisch(e) 
hulpmiddel(en) of 
hulp van derden 

is zelfstandig 
voor de transfer 
en voor zijn 
verplaatsingen, 
mits het gebruik 
van  
mechanisch(e) 
hulpmiddel(en) 
(kruk(ken), 
rolstoel,…) 

heeft volstrekte 
hulp van derden 
nodig voor 
minstens één van 
de transfers en/of 
zijn 
verplaatsingen 

is bedlegerig of 
zit in een rolstoel 
en is volledig 
afhankelijk van 
anderen om zich 
te verplaatsen 

TOILET-
BEZOEK 

kan alleen naar 
het toilet gaan, 
zich kleden en 
zich reinigen 

heeft hulp nodig 
voor één van de 
3 items: zich 
verplaatsen of 
zich kleden of 
zich reinigen 

heeft hulp nodig 
voor twee van de 
3 items: zich 
verplaatsen en/of 
zich kleden en/of 
zich reinigen 

heeft hulp nodig 
voor de 3 items: 
zich verplaatsen 
en zich kleden en 
zich reinigen 

CONTINENTIE is continent voor 
urine en faeces 

is accidenteel 
incontinent voor 
urine of faeces 
(inclusief 
blaassonde of 
kunstaars) 

is incontinent 
voor urine 
(inclusief 
mictietraining) of 
voor faeces 

is incontinent 
voor urine en 
faeces 

ETEN kan alleen eten 
en drinken 

heeft vooraf hulp 
nodig om te eten 
of te drinken 

heeft gedeeltelijk 
hulp nodig tijdens 
het eten of 
drinken 

de patiënt is 
volledig 
afhankelijk om te 
eten of te drinken 
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CRITERIUM 1 2 3 4 

 

TIJD 
geen probleem 

nu en dan, zelden 
probleem 

bijna elke dag probleem 
volledig 
gedesoriënteerd of 
onmogelijk te evalueren 

PLAATS geen probleem 
nu en dan, zelden 
probleem 

bijna elke dag probleem 
volledig 
gedesoriënteerd of 
onmogelijk te evalueren 

 

 
 
Medicatie / Wondzorg 
 

Bij aankomst op vrijdag – zaterdag – zondag dient u zelf voldoende medicatie en wondzorgmateriaal 
mee te brengen om de periode tot maandagnamiddag te kunnen overbruggen. 

 
 
Dieet  
 

 

 
 
Kine- en/of fysiotherapie 
 

Tijdens het weekend of op feestdagen worden er geen sessies voorzien. 

 
 
Psychologische 
begeleiding 
 

De kost van een raadpleging bij de psycholoog bedraagt €55 en is in meeste gevallen volledig ten laste 
van de zorggast. 

 
 
 
Datum aanvraag:……………………………………………    
   
  
Stempel + handtekening van de behandelende arts:           
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BIJLAGE - enkel in te vullen indien van toepassing 

 

Kine- en/of fysiotherapie 

Heeft de aanvrager dit kalender jaar al kinesitherapie gehad? 
ja 

neen 

Indien ja: hoeveel keer? 
 

Indien dit meer dan 18 x is en/of de aanvrager heeft een speciale goedkeuring,  
gelieve onderstaande vragen tevens te beantwoorden 

……. 

 

Heeft de aanvrager dit kalender jaar post operatief kinesitherapie gehad?  
(Fa-pathologie) 

ja 

neen 

Indien ja: hoeveel keer? 
 

Gelieve een kopie van de goedkeuring waarop begin- en einddatum staat vermeld bij te 
voegen 

……. 

 

Heeft de aanvrager een Fb-pathologie of een E-pathologie? 
ja 

neen 

Indien ja: kopie van de goedkeuring, waarop begin- en einddatum staat vermeld, bezorgen. 

 

Naam + telefoonnummer huidige kinesist: 
……………………………………………………………………………………………………….……….  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Op deze gegevens is de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens van toepassing. 


