Naam:
Adres:

Naam bezoeker:

Datum bezoek:
Telnr.

1. VERLOOP BEZOEK
De betrokkene was thuis op het
moment van de afspraak?
Het bezoek duurde:

Er waren nog mensen aanwezig
toen ik aankwam:

Die zijn tijdens het hele gesprek
gebleven:
Was het een hartelijke ontvangst,
gezellige babbel:
Het gesprek was

□ ja
□ nee
□ nieuwe afspraak: ………………………………………………………..
□ minder dan 1 uur
□ langer dan 1 uur
□ ik kon moeilijk wegkomen
□ kinderen
□ buren
□ vrienden
□ andere: (bv. verpleegster) …………………………………………..
□ ja
□ nee
□ ja
□ nee: …………………………………………………………………………….
□ helder en logisch
□ verward, rommelig

Ik heb de indruk dat betrokkene blij was met het bezoek.

□ ja □ nee
Uit wat leid je dat af?

Bemerkingen:

2. WOONOMGEVING
De tuin is

De rolluiken zijn
Het huis is

Het huis

Binnen in de woning is het

Toestand van verfwerk en behang

□ verzorgd
□ oppervlakkig onderhouden
□ verwaarloosd
□ neer
□ omhoog
□ makkelijk toegankelijk
□ slecht toegankelijk (trappen, verzakte oprit,
klemmende deuren, …)
□ heeft een frisse geur
□ het ruikt muf
□ het stinkt
□ grondig gepoetst
□ oppervlakkig gepoetst
□ vuil
□ goed
□ slecht
□ zeer slecht

Als de persoon zou verhuizen, waarom zou hij/zij dat doen:

□ te veel onderhoud aan het huis
□ te ver van de winkels
□ kan niet meer naar boven
□ niet aangepaste badkamer
□ te veel trappen
□ wil niet verhuizen
□ andere: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Is er een klein klusje in huis waarvoor de persoon beroep zou willen doen op iemand
uit de buurt?

□ ja, voor:
□ nee, omdat:
Bemerkingen:

3. VERPLAATSING
Kan zich in huis

□ nog vlot verplaatsen
□ voldoende verplaatsen
□ met moeite of hulpmiddel
Kan zich nog verplaatsen met
□ auto
□ fiets
□ te voet
□ bus of belbus
Moet voor verplaatsingen beroep
□ kinderen of familie
doen op
□ buren
□ minder mobielen centrale
□ andere: ……………………………………………………………………….
Wat doet de persoon als de mensen □ zegt afspraak af en blijft thuis
die normaal voor hem/haar rijden
□ belt een taxi
niet kunnen?
□ belt iemand anders
□ minder mobielen centrale
□ andere: ……………………………………………………………………….
Zou de persoon hiervoor ook op iemand uit de buurt beroep doen als die beschikbaar is?

□ ja, omdat

□ nee, omdat

Bemerkingen:

4. DAGBESTEDING EN SOCIALE CONTACTEN
Heeft nog sociale contacten met

Frequentie

Is vaak alleen en heeft weinig
sociale contacten

□ familie
□ vrienden
□ kennissen
□ buren
□ dagelijks
□ meerdere keren per week
□ alleen in het weekend
□ maandelijks
□ ja en mist dit
□ ja, maar vindt het niet erg
□ nee

Met wie trekt de betrokkene het meeste op?
Wie:
Hoe vaak:
De dagbesteding van de persoon bestaat uit:

Wat zijn de persoonlijke interesses?

Had vroeger een hobby

□ ja
□ nee

Heeft nu een hobby

□ ja
□ nee, omdat………………………………………………
…………..……………………………………………………….
□ ja
□ nee

Was vroeger aangesloten bij een vereniging

Is nu aangesloten bij een vereniging

□ ja
□ nee, omdat………………………………………………..
…………………………………………………………………….
Doet vrijwilligerswerk, steekt ergens een handje □ nee
toe of heeft er interesse in?
□ ja, ……………………………………………………………
……………………………………………………………………
Heeft een huisdier?
□ nee
□ ja, welk: ……………………………………………………
Praat veel over de overleden partner?
□ ja
□ nee
Gaat naar dagopvang
□ ja
□ nee
Bemerkingen:

5. GEZONDHEID
Gezondheidstoestand (indien aangegeven door de persoon)

Verzorging betrokkene

Betrokkene was correct aangekleed
(knopen dicht, …)
Heeft een personenalarmsysteem?

Blijft er ’s nachts iemand inslapen?

□ verzorgd
□ onverzorgd
□ had een lichaamsgeur
□ ja
□ nee
□ ja
□ nee, omdat………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
□ ja, kinderen
□ ja, kennissen
□ ja, een oppasdienst
□ nee

Kookt de persoon nog iedere dag zelf een warme maaltijd?

□ ja
□ nee:
□ geen honger
□ kan niet koken
□ kan geen boodschappen meer doen
□ andere
Kan de persoon door de leeftijd of gezondheidstoestand bepaalde dingen niet doen waardoor het
moeilijk wordt thuis te blijven wonen?

□ winkelen □ koken □ naar boven gaan

□ de tuin onderhouden

□ alleen blijven

□ andere: …………………………………………………………………………………………………………………….
Hoe lost hij/zij het probleem nu op?

Wat zou volgens hem/haar een oplossing kunnen zijn voor het probleem?

Bemerkingen:

6. DIENSTEN AAN HUIS
Thuisverpleging

Poetshulp en/of gezinszorg

Tuinonderhoud

□ ja, dagelijks
□ ja, enkele keren per week
□ ja, 1 keer per week
□ nee
□ doet het nog zelf
□ kinderen of anderen
□ een dienst
□ alleen hulp voor groter werk
□ doet het nog zelf
□ kinderen of anderen
□ een dienst
□ niemand: omdat………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Warme maaltijden

□ kookt nog elke dag zelf
□ slaat maaltijden over
□ koopt kant en klare maaltijden
□ gaat ergens eten
□ kinderen of anderen zorgen voor het eten
□ het eten wordt gebracht: tevreden / niet tevreden?

Zou de persoon beroep doen op een buur voor bijvoorbeeld de boodschappen, het samen koken,
samen eten?

□ ja, omdat
□ nee, omdat
Mag dat dan een buur zijn die hij/zij al kent of liever iemand die een paar straten verder woont?

Bemerkingen:

7. INFORMATIE
Contactgegevens
telefoonnummer:.
e-mailadres:
Weet de persoon wat er zoal te
doen is in de gemeente?

□ ja, □ gemeenteblad
□ kinderen vertellen het
□ door de buren
□ nee, want…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
□ ja
□ nee
□ weet het niet

Vindt de persoon dat hij/zij
voldoende geïnformeerd wordt
over datgene waar hij/zij recht op
zou kunnen hebben?
(bv. verwarmingstoelage, sociale
voordelen, thuisdiensten, …)
Vult de persoon zelf zijn
administratie/papierwerk in?

□ ja
□ nee, □ kinderen / familie
□ een dienst
□ andere: …………………………………………………………..

Bemerkingen:

8.

AANDACHTSPUNTEN

Duid die zaken aan die je hebt gezien in de woning tijdens je huisbezoek:

□ krant / tijdschrift

□

□ kalender

□ kruk/wandelstok

□ rollator/rolstoel

□ bed in living

□ wc stoel

□ hometrainer

Bemerkingen:

doos met medicatie

□ foto’s familie

9.

BUURTGEZELLEN

Is er al burenhulp?

□ ja
□ nee
Zou de persoon graag beroep doen op een vrijwilliger uit de buurt voor een kleine taak of voor
gezelschap?

□ nee
□ ja
De persoon heeft nood aan iemand die af en toe komt helpen met praktische zaken:

□ nee □ was ophangen □ post uithalen □ rolluiken ophalen □ vervoer
□ bloembakken water geven □ kleren kopen □ kerstboom optuigen □ planten verpotten
□ een kleine boodschap doen □ andere……………………………………………………………………………….
De persoon heeft nood aan gezelschap:

□ nee □ samen kaarten □ handwerken □ wandelen □ samen krant lezen
□ babbel doen □ ergens iets gaan drinken □ naar de markt gaan □ samen koken
□ samen TV kijken □ samen eten □ andere…………………………………………………………………
Mag dat dan een buur zijn die hij/zij al kent of liever iemand die een paar straten verder woont?

Bemerkingen:

De betrokkene heeft nog geen nood aan hulp van een buur maar wil zelf wel iets doen voor andere
mensen in de buurt.
Duid aan en/of omschrijf:

□ praktische zaken: ……………………………………………………………………………………………………………….
□ gezelschap: …………………………………………………………………………………………………………………………
Hij/zij wil dit doen voor iemand die

□ vlakbij woont □ die wat verder in de buurt woont
Hij/zij heeft interesse in het project buurtgezellen en wil gecontacteerd worden voor meer
informatie:

□ ja
□ nee

