Voorblad

Aanmeldingsformulier voor Schots en Scheef

Postadres:
Stichting Schots en Scheef
Courtine 29
9712 ME Groningen
Informatie bij:
Jan van Slochteren
Courtine 29
9712 ME Groningen
Telefoon. 06-22139608
Email: info@schotsenscheef.nl
Website: www.schotsenscheef.nl

Dit aanmeldingsformulier is uitsluitend bedoeld voor de wachtlijst van Schots en Scheef.
De gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden.
Alleen bestuursleden van de Stichting Schots en Scheef krijgen inzage.
Deze gegevens worden vernietigd zodra deze niet meer nodig zijn voor de wachtlijst.

Algemene gegevens
Heer/Mevrouw
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Mobiele telefoonnummer
Emailadres
Geboortedatum
Burgerlijke staat:

alleenstaand /

samenwonend

/

gezin

Inwonende kinderen ja / nee
Leeftijden
Is uw partner en/of kind ook hulpbehoevend
ja / nee
Zo ja, dan ook voor hem/haar een formulier invullen als ook voor die persoon hulp nodig
is.

Hulpvraag
Wat is uw ziekte/functiebeperking ……….

Is uw hulpvraag stabiel of veranderlijk?
Stabiel / afnemend / toenemend / wisselend per dag / wisselend per week
Toelichting …………

Welke hulp heeft u nodig
A

ADL-assistentie nodig
nee / ja
ADL-hulp omvat:
o hulp bij in/uit bed gaan
o hulp bij eten/drinken
o hulp bijaan/uitkleden
o hulp bij wassen/douchen
o hulp bijtoiletgebruik
o hulp bij ………….

B

Hand- en spandiensten (kleine kortdurende handelingen) nodig
bij voorbeeld:
o wasje inwasmachine
o wasje ophangen
o vuilniszak buitenzetten

C

hulp bij verpleegkundige handelingen

D

hulp bij huishouding

nee / ja

nee / ja

namelijk bij: …………..
E

overige hulp (bv. Klussen in huis, koken)

nee / ja

namelijk bij: …………..

Indicatie
Heeft u een indicatie voor zorgverlening?
Nee / ja, namelijk voor de volgende vorm / vormen van zorg:
Vorm

uren per week

Vorm

uren per week

Vorm

uren per week

……………..

nee / ja

Voert een professionele organisatie momenteel de zorgverlening bij uit?

nee / ja

Gebruik voorzieningen
Welke voorzieningen gebruikt u?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

rolstoel
electrische rolstoel
scootmobiel
rollator
hoog/laagbed
tillift
plafondlift
douchestoel
douchebrancard
anders, namelijk ………….

Huidige woonsituatie
Wat is uw huidige woosituatie?
o
o
o
o
o
o
o

Zelfstandig, niet aangepaste woning
Zelfstandig, wel aangepaste woning
Focuswoning
Bij ouders
Verpleeghuis
Revalidatiecentrum
Anders, namelijk ………..

Waarom overweegt u te verhuizen? ………

Gewenste woonsituatie
Hoeveel kamers wenst u, buiten de woonkamer, keuken, badkamer/toilet

………..

Heeft u parkeerruimte nodig voor een auto / bus

nee / ja

Heeft u overige wensen ten aanzien van de woning?

nee / ja, nl.

……………..

Overige vragen
Komt u in aanmerking voor huurtoeslag?

nee / ja

Bent u ingeschreven als woningzoekende?

nee / ja

Staat u elders op een wachtlijst?

nee / ja, nl.

……………….

Opmerkingen
Heeft u nog andere relevante informatie of opmerkingen?

nee / ja, nl.

……………….

Bijwonen informatiebijeenkomst(en)
Heeft u ADL-ondersteuning nodig voor het bijwonen van een informatiebijeenkomst?
nee / ja
Wilt u actief meedenken?

nee / ja

Ondertekening
Hierbij geef ik de Stichting Schots en Scheef toestemming deze gegevens te gebruiken
voor de wachtlijst.
Datum

Plaats

Handtekening

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar het postadres van Stichting
Schots en Scheef. (zie voorblad)

