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AANVRAAG TOT OPNAME (+ TRANSFERINFORMATIE)
1. ALGEMENE GEGEVENS
Datum aanvraag (zie faxdatum):
Verwijzende instantie:
> Instelling:

Vermoedelijk ontslagklaar op

/

/

> Contactpersoon 1:
> Tel.:

E-mail:

> Contactpersoon 2:
> Tel.:

E-mail:

2. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
PATIËNTENVIGNET
NAAM + VOORNAAM ………………………………………………
GEBOORTEDATUM
…../…../…..
ADRES
………………………………………………………….
POSTCODE
…………….
GEMEENTE ………………………
BEHANDELEND ARTS
……………………………………………….
HUISARTS
………………………………………………………….
MUTUALITEITSVERBOND ……….. CODE GERECHTIGDE …………
RIJKSREGISTERNUMMER ……………………………………………….
Datum opname in het verwijzend ziekenhuis:
Naam + tel. Huidige ziekenhuisdienst:

/

Taal:

NL

FR

Kamerkeuze:
eenpersoonskamer
tweepersoonskamer
(Arbeids)ongevallenverzekering:
neen
ja

/

3. SOCIALE GEGEVENS
Contactpersonen
Naam, verwantschap, telefoon, gsm-nr.:
Woonvorm vóór ziekenhuisopname
Alleenwonend
Met zelfredzame partner
Met zorgbehoevende partner
Inwonend bij:
Mantelzorg vóór ziekenhuisopname
Familie
Kennis / buren
Andere:

Andere vorm:

serviceflat
woon- en zorgcentra
andere:

Professionele zorg vóór ziekenhuisopname
Bejaarden- /gezinshulp
Poetsdienst
Thuisverpleging
Maaltijdbedeling
Andere:

Planning na revalidatie
Terugkeer naar thuismilieu

Preventieve wachtlijst gestart:

Reeds aangevraagde sociale voordelen
IT / IVT
Zorgverzekering

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden
VAPH

Andere:
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4. MEDISCHE GEGEVENS
Allergie:
Hoofddiagnose of aandoening waarvoor de behandeling in revalidatie wordt aangevraagd:

Begindatum van de huidige aandoening:
Indien operatie:
datum:
/
aard:

/

/

/

Bij fractuur/prothese vermelding van het verder te volgen beleid:
percentage steunname:
mobilisatie:
bijzondere aandachtspunten:
Reeds gestart met revalidatietherapie?
Neen
Ja*:
K30
K60
R30
R60
* Indien van toepassing: de verslagen van kinesitherapie, ergotherapie en logopedie bijvoegen.

Andere medische problemen en significante antecedenten:
diabetes
chemotherapie
dialyse

> insulineafhankelijk:
neen
> voortzetten tijdens revalidatie?
> voortzetten tijdens revalidatie?

ja, schema in bijlage
neen
ja, frequentie:
neen
ja, frequentie:

Bijlages
huidig medicatieschema bijgevoegd
verslag van andere behandelende geneesheerspecialist bijgevoegd (indien nodig)
Belangrijk!
Voor specialiteiten terugbetaald op advies Raadgevend Geneesheer: attest
ja
neen
in aanvraag
Na transfer naar het revalidatiecentrum zal het definitief ontslagrapport opgestuurd worden naar de
behandelende geneesheer van het revalidatiecentrum St.-Ursula.
Stempel + handtekening van de behandelende geneesheerspecialist:
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5. VERPLEEGKUNDIGE GEGEVENS
A.D.L.-score (Katzschaal) op datum van aanvraag

criterium
wassen

/30

1

2

3

4

Kan zichzelf wassen
zonder enige hulp

Heeft gedeeltelijke
hulp nodig om zich te
wassen onder de
gordel

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

kleden

Kan zichzelf helemaal
aan- en uitkleden
zonder hulp

Heeft gedeeltelijk
hulp nodig om zich te
kleden zowel boven
als onder de gordel

verplaatsen

Kan volledig
zelfstandig opstaan
en zich zonder
mechanische hulp of
hulp van derden
verplaatsen

toiletbezoek

Kan alleen naar het
toilet gaan of zich
reinigen

continentie

Is continent voor urine
en faeces

eten

Kan alleen eten en
drinken

Heeft gedeeltelijk
hulp nodig om zich te
kleden onder de
gordel (veters
uitgezonderd)
kan zelfstandig in en
uit stoel of bed, maar
gebruikt
mechanische
hulpmiddelen om
zich zelfstandig te
verplaatsen (krukken,
rolstoel)
Heeft gedeeltelijk
hulp van derden
nodig om naar het
toilet te gaan of zich
te reinigen
Is accidenteel
incontinent voor urine
of faeces (incl.
blaassonde of stoma)
Heeft vooral hulp
nodig om te eten of
te drinken

Moet volledig
geholpen worden om
zich te wassen zowel
boven als onder de
gordel
Moet volledig
geholpen worden om
zich te kleden zowel
boven als onder de
gordel
Is bedlegerig of zit in
rolstoel en is volledig
afhankelijk om zich te
verplaatsen

criterium
tijd

score

MMS:

score

plaats

criterium
nachtelijke
onrust
verbaal storen

score

Heeft volstrekte hulp
van derden nodig
om op te staan en
zich te verplaatsen

Moet volledig
geholpen worden om
naar het toilet te
gaan of zich te
reinigen
Is incontinent voor
urine (incl.
mictietraining)

Kan niet naar het
toilet gaan en
evenmin op de
toiletstoel

Heeft gedeeltelijk
hulp nodig tijdens het
eten of drinken

De patiënt wordt
gevoed.

Is incontinent voor
urine en faeces

1

2

3

4

5

Geen probleem

Nu en dan,
zelden een
probleem

Bijna elke dag
een probleem

Volledig
gedesoriënteerd

Geen probleem

Nu en dan,
zelden een
probleem

Bijna elke dag
een probleem

Volledig
gedesoriënteerd

Niet meer te
testen o.w.v.
gevorderde
toestand
Niet meer te
testen o.w.v.
gevorderde
toestand

1

2

3

4

5

Nooit

Nu en dan, zelden

Bijna elke nacht

Voortdurend,
altijd

Nooit

Nu en dan, zelden

Bijna elke nacht

Voortdurend,
altijd

destructief
gedrag
beschuldigend
gedrag
rusteloos
gedrag
decorum verlies

Nooit

Nu en dan, zelden

Bijna elke nacht

Voortdurend,
altijd

Nooit

Nu en dan, zelden

Bijna elke nacht

Voortdurend,
altijd

Nooit

Nu en dan, zelden

Bijna elke nacht

Voortdurend,
altijd

Nooit

Nu en dan, zelden

Bijna elke nacht

Voortdurend,
altijd

wegloopgedrag

Nooit

Nu en dan, zelden

Bijna elke nacht

Voortdurend,
altijd

Vroeger wel, maar nu
niet meer o.w.v.
gevorderde toestand
Vroeger wel, maar nu
niet meer o.w.v.
gevorderde toestand
Vroeger wel, maar nu
niet meer o.w.v.
gevorderde toestand
Vroeger wel, maar nu
niet meer o.w.v.
gevorderde toestand
Vroeger wel, maar nu
niet meer o.w.v.
gevorderde toestand
Vroeger wel, maar nu
niet meer o.w.v.
gevorderde toestand
Vroeger wel, maar nu
niet meer o.w.v.
gevorderde toestand
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6. SPECIFIEKE ZORGVRAGEN EN BIJZONDERHEDEN (UPDATEN BIJ TRANSFER!)
Voeding
dieet:
neen
ja:
slikproblemen:
neen
ja:
aangepaste voeding:
neen
ja:
PEG-sonde:
neen
ja:
Uitscheiding
verblijfsonde
colostomie

suprapubische sonde
ileostomie

Tracheacanule
neen

ja

> datum:

Katheterisatie
centraal veneuze

/

> datum:
urostomie

/

/

/

perifeer veneuze

portacath

> datum:

/

/

Wondzorg/ verwijderen hechtingen:

Decubituszorg:

Vrijheidsbeperking/ fixatie:

Multiresistente kiemen op aanvraagdatum (dit is geen absolute contra-indicatie voor opname in het revalidatiecentrum)
> bij aanvraag:
MRSA
MDRO
CPE*
VRE*
andere:
(neus-keel-rectum)
> bij transfer:

MRSA
MDRO
(neus-keel-rectum)

CPE*

VRE*

* voor Jessa-patiënten: reeds opgenomen in MDRO
Contactgegevens verpleegkundigen
Naam verpleegkundige:

Tel.:

andere:

