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Doel van dit formulier  
 
Dit formulier kan worden gebruikt om bij een opname in het ziekenhuis de verpleegkundige 
informatie over uzelf te geven. Op de achterkant van dit formulier staan instructies voor het gebruik 
van dit formulier.  
 

Algemene gegevens 
 
Naam:       Geboortedatum: 
Adres:       Verzekering: 
Postcode:      BSN:      
Woonplaats:      Eerste contactpersoon (naaste): 

Telefoonnummer:    
 

Betrokken disciplines  
 Naam + functie: Tel.nr. en bereikbaarheid:  

Gegevens van de meest 
betrokken hulpverlener 

  

Bij afwezigheid contact 
opnemen met: 

  

 

 Betrokken bij mijn thuissituatie (indien betrokken, ja invullen) 

Welzijn (Ouderenadvies, 
Wmo Consulent e.d.) 

 

Casemanager dementie / 
Geriatrisch consulent 

 

Thuiszorg  

Fysiotherapie  

Diëtetiek  

Ergotherapie  

GGZ  

Psycholoog  

Gespecialiseerde 
verpleegkundige 

 

 
 

 

 Toelichting 

Diagnose1 en Beperkingen   
 
 

Beperkingen in 
communicatie of cognitie 

 
 
 

                                                           
1
 Die consequenties hebben voor de zorgverlening 
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Toelichting op het gebruik van dit formulier 
 
- Dit formulier bevat Thuis-(Verpleegkundige-/Welzijns-) gegevens van mensen die vanuit het 
samenwerkingsmodel Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen (VKO) extra zorg, ondersteuning en 
aandacht krijgen in de thuissituatie  (verder genoemd “cliënt”).  
 
- Dit formulier kan bij een ziekenhuisopname aan de Afdelingsverpleegkundige worden gegeven.  
 
- De cliënt is eigenaar van dit formulier en neemt dit indien gewenst zelf mee naar het ziekenhuis. 
De cliënt geeft de verpleegkundige uit het ziekenhuis hiermee toestemming om via de meest 
betrokken hulpverlener in de thuissituatie nadere gegevens op te vragen (medische diagnose, 
zorgplan, hulpvraag). 
 
- Vanuit het VKO legt een hulpverlener een huisbezoek af (in opdracht van de huisarts). Wanneer 
tijdens het huisbezoek wordt besloten, om de cliënt op te volgen in het Multi Disciplinair Overleg 
(MDO), wordt de cliënt het formulier aangeboden door de hulpverlener en desgewenst samen 
ingevuld.  
 
- De meest betrokken hulpverlener in de thuissituatie (volgens de cliënt), houdt samen met de cliënt 
het formulier up-to-date. 
 
- Een overzicht van mogelijke taken van de meest betrokken hulpverlener in de thuissituatie m.b.t. 
dit formulier:  

- Indien de cliënt dit wenst, het verzoek dit formulier samen up-to-date houden; 
- Borgen dat de cliënt dit formulier bij het verzekeringspasje bewaart; 
- De cliënt erop wijzen, eventueel thuis aanwezige  dossiers van betrokken disciplines mee te  
  nemen naar het ziekenhuis. 

 


