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MEDISCHE ATTEST

p1/1

Identiteit van de persoon waarvoor de aanvraag gebeurt :
Naam en voornaam :
Geboortedatum :

……………………………………………………………….………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….

1. BESCHRIJVING VAN DE ZELFREDZAAMHEIDSGRAAD VAN DE BEJAARDE
CRITERIUM

Score

1

2

3

4

ZICH WASSEN

kan zichzelf wassen zonder
enige hulp

heeft gedeeltelijke hulp
nodig om zich te wassen
boven of onder de gordel

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

ZICH KLEDEN

kan zich helemaal aan- en
uitkleden zonder enige hulp

heeft gedeeltelijke hulp
nodig om zich te kleden
boven of onder de gordel
(zonder rekening te houden
met veters)

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

moet volledig geholpen
worden om zich te kleden
zowel boven als onder de
gordel

is zelfstandig voor de transfer en kan zich volledig zelfstandig verplaatsen zonder
mechanisch(e) hulpmiddel
(en) of hulp van derden

is zelfstandig voor de transfer en voor zijn verplaatsingen, mits het gebruik van
mechanisch(e) hulpmiddel
(en), kruk(ken), rolstoel…)

Heeft volstrekte hulp van
derden nodig voor minstens
één van de transfers en/of
zijn verplaatsingen

is bedlegerig of zit in een
rolstoel en is volledig
afhankelijk van anderen om
zich te verplaatsen

TRANSFER
en
VERPLAATSINGEN

TOILETBEZOEK

kan alleen naar het toilet
gaan, zich kleden en zich
reinigen

CONTINENTIE

is continent voor urine en
faeces

ETEN

kan alleen eten en drinken

CRITERIUM

Score

1

heeft gedeeltelijke hulp van
derden nodig om naar het
toilet te gaan of zich te
kleden of zich te reinigen
is accidenteel incontinent
voor urine of faeces (incl.
blaassonde of kunstaars)
heeft vooraf hulp nodig om
te eten of te drinken

2

Heeft hulp nodig voor 2 van
de 3 items: zich verplaatsen
en/of zich kleden en/of zich
reinigen
is incontinent voor urine
(mictietraining inclusief) of
faeces
Heeft gedeeltelijke hulp
nodig tijdens het eten of
drinken

moet volledig geholpen
worden om zich te wassen
zowel boven als onder de
gordel

Heeft hulp nodig voor de 3
items: zich verplaatsen en
zich kleden en zich reinigen
is incontinent voor urine en
faeces
de patiënt is volledig
afhankelijk om te eten of te
drinken

3

4

TIJD

geen probleem

nu en dan, zelden
probleem

bijna elke dag probleem

volledig gedesoriënteerd of
onmogelijk te evalueren

PLAATS

geen probleem

nu en dan, zelden
probleem

bijna elke dag probleem

volledig gedesoriënteerd of
onmogelijk te evalueren

Is er een diagnose dementie op basis van een gespecialiseerd diagnostisch bilan? Nee/ja, datum: ……….

2. Zijn er medische redenen die aanleiding geven voor een aanvraag tot opname in het rust- en
verzorgingstehuis? 0 ja 0 nee
Indien “ja”, welke:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. Ondergetekende geneesheer verklaart dat de betrokken bejaarde aan geen besmettelijke ziekte of

aandoening lijdt en negatief is bij radiografisch onderzoek, zodat er bijgevolg geen tegenindicaties zijn
voor opname van de betrokkene in een woonzorgcentrum.
Datum : …………………………………..……….
Handtekening en stempel van de geneesheer,

