
Sociale enquête

In te vullen door de patiënt(e), voor consult aan huisarts :

Naam patiënt :
Adres :
Telefoon :

Naam echtgenoot :

Hospitalisatieverzekering : ja/neen Welke

Contactpersoon tijdens het verblijf in het ziekenhuis :

Naam :
Adres :
Telefoon :

Huisarts : Naam :
Adres :
Telefoon :

De bedoeling van deze vragen is om uw thuiskomst zo goed mogelijk te organiseren.

1.  Mantelzorg :

Woont u samen met iemand ? ja/neen

Indien ja :

Naam :
Leeftijd :
Is die persoon in staat u te helpen ?   ja/neen
Is die persoon zelf hulpbehoevend ? ja/neen
Gaat die persoon uit werken ? ja/neen
Verwantschap (echtgenoot, broer, zus, …) :

Indien neen :

Kan u beroep doen op anderen (familie, kennissen, …) ? ja/neen
Indien ja : Wie ?

Waarvoor ?
Leeftijd ?
Telefoonnummer ?



2. Situatie voor opname : is er al thuiszorg door formele of private diensten ?   ja/neen

Indien ja, welke ?

Soorten hulpverlening Naam Telefoon
Thuisverpleegkundige :
Thuiskinesist(e) :
Warme maaltijden :
Klusjesdienst :
Personenalarmtoestel :
Poetshulp :
Gezins- en bejaardenhulp :
Andere (bv. melkboer, brood aan huis) :

Indien neen, wie stond er dan in voor :

• maaltijden :
• poetsen :
• boodschappen :
• was :

Zullen deze personen na de operatie deze taken verder op (zich) kunnen nemen ?    ja/neen
Indien neen, gelieve dan regelingen te treffen.

Overzicht thuiszorgdiensten :
• thuisverpleging : kan aangevraagd worden ofwel via de mutualiteit, ofwel bij

georganiseerde diensten, ofwel bij een zelfstandige thuisverpleegkundige uit de buurt.
• kinesitherapie : thuiskinesitherapeut(e) of in een ziekenhuis.
• hulpmiddelen in de thuiszorg : (bv. bed, looprek, krukken, wc-verhoger,

personenalarmsysteem, …) via uitleendienst van de mutualiteit, Rode Kruis, apotheker,
mediotheek, bandagist.

• warme maaltijden : via dienstencentrum, het OCMW of een private dienst.
• gezins- en bejaardenhulp : via de mutualiteit, het OCMW of onafhankelijke diensten –

zeker één week op voorhand aan te vragen !
• poetshulp : via mutualiteit, OCMW of onafhankelijke diensten – zeker één week op

voorhand aan te vragen !
• revalidatiecentrum : aanvragen via het ziekenhuis – enkele weken op voorhand aan

te vragen !

Indien u hieromtrent verder uitleg wenst, kan u steeds terecht bij uw huisarts of de sociale dienst
van het ziekenhuis : tel. 013/55.06.10.



3.   Hoe zal het vervoer van en naar het ziekenhuis geregeld worden ?

Familie :
Kennis :
Ziekenvervoerdienst : naam :

contactadres :
telefoon :

4.  Zijn er huisdieren ? ja/neen

Indien ja, gelieve dan een regeling voor hun verzorging te treffen voor de periode tijdens
ziekenhuisopname en herstel.

Indien u overweegt naar een revalidatiecentrum te gaan (via het ziekenfonds bv. aan zee of in
de Ardennen), dan dient u best tijdig een aanvraag (meerdere formulieren) te doen.
Deze aanvraag kan u verkrijgen op uw ziekenfonds.  Uw huisarts kan u helpen deze in te vullen.

Er is ook een mogelijkheid langer te revalideren in ons ziekenhuis op de Revalidatie-afdeling
onder leiding van de revalidatieartsen.
Indien u dit overweegt, laat u dit best op voorhand weten zodat wij u al op de wachtlijst kunnen
inschrijven.


