
King Arthur Groep is een combinatie van Huis van de Ronde Tafel BV en Stichting KAG Zorg 

 

                                               

   Kennismakingsformulier 

  

Er zijn momenten dat u tijdelijk de zorg en hulp die u geeft wilt 

overdragen dragen aan iemand anders. Dit kan zijn omdat u voor een 

weekend of een vakantie weggaat, of omdat uw naaste een dagdeel per 

week naar therapie gaat of naar een ontmoetingscentrum. Het kan ook 

zo zijn dat u zelf tijdelijk de verzorging niet kunt doen omdat u 

bijvoorbeeld moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Voor al deze 

situaties bestaan er uiteenlopende mogelijkheden om de zorg tijdelijk 

over te dragen.  

 

Bij het tijdelijk overdragen van zorg is het belangrijk dat onze gast een 

prettige tijd heeft en dat u er samen op kunt vertrouwen dat de 

begeleiding en ondersteuning goed wordt overgenomen.  

  

Dit formulier geeft een zo volledig mogelijke opsomming van de 

onderwerpen die in onze beleving van belang zijn, zodat wij de juiste 

zorg en ondersteuning kunnen bieden.  In de lijst vult u alleen die 

gegevens in die u belangrijk vindt.  

 

Graag bespreken wij met u en onze gast welke onderwerpen 

gezamenlijk besproken kunnen worden. De karakterschets is geen 

gespreksonderwerp voor de gast, deze dient alleen voor ons om ons 

een beeld te vormen.  

  

1. Wat moeten wij weten over de belangrijkste persoonlijke 

gegevens van onze gast?  

 

Achternaam gast: 

Voorletters: 

Roepnaam: 

Hoe wilt u aangesproken worden: 

Adres + huisnummer: 

Plaats + postcode 

Telefoonnummer:  

BSN: 

Geboortedatum: 

Hoe ziet de samenstelling van uw huishouden eruit: 

Aanvang logeren: van ………………………..…….. tot …………………………………………..  
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2. Op wie kan een beroep worden gedaan bij nood?  

Naam:  

Adres:  

Telefoon:  

Telefoon mobiel:  

E-mail: 

Relatie tot onze gast:  

 

Andere contactpersoon:  

Naam:  

Adres:  

Telefoon thuis:  

Telefoon mobiel:  

E-mail: 

Relatie met onze gast:  

  

Huisarts 

Naam huisarts:  

Praktijk: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres:  

 

Apotheek 

Naam apotheek:  

Telefoonnummer: 

E-mailadres:  

 

Naam coördinerend thuiszorgmedewerker:  

Functie:  

Thuiszorgorganisatie:  

Telefoonnummer:  

E-mail: 
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Naam casemanager:  

Functie:  

Thuiszorgorganisatie:  

Telefoonnummer:  

E-mail: 

 

Zorgverzekeraar 

Naam ziektekostenverzekering:  

Polisnummer:  

 

Financieringsvorm 

Aan het verblijf in het ontmoetingshuis zijn kosten verbonden, deze kosten 

kunnen op meerdere manieren worden vergoed (kruis aan wat op uw situatie 

van toepassing is): 

□ Wmo (Dagdelen) 

□ Wmo (Respijtzorg) 

□ ZvW (Zorgverzekeringswet)  

o Persoonlijke verzorging 

o Verpleging  

o ELV (Eerste lijnsverblijf )(toewijzing via de Huisarts) 

□ WLZ (Wet langdurige zorg) (ZZP4 + ZZP5) 

o MPT (Modulair pakket thuis) 

□ PGB – Wmo 

□ PGB – Wlz 

□ Particulier 

 

Extra eigen bijdrage t.b.v. King Arthur Groep  

Er kan een eigen bijdrage van toepassing zijn. Indien dit voor u niet duidelijk 

is, kunt u contact opnemen met Bep Wendt 035-2050950 (werkzaam op 

maandag, dinsdag, woensdagochtend en vrijdag).   

 

Indien particulier of PGB, noteer dan hieronder het factuuradres 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Telefoon: 

E-mail:  
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3.                                                               Wat zou u willen vertellen 

over onze gast aan iemand die hem/haar niet kent? 

(Bijvoorbeeld beroep, karakter, gedrag, typische voorkeuren, 

levensovertuiging, etc.) 

 

 

 

 

4. Wat moeten wij weten over eventuele beperkingen?  

5. (Bijvoorbeeld: leesloep, rolstoel, rollator, krukken, speciale voorzieningen 

bij het naar bed of in bad gaan, gehoorapparaat, bril, kunstgebit, hals- of 

polsalarmering, etc.) 

 

 

6. Wat zijn de hobby’s en bezigheden binnen- en buitenshuis? 

 

Hobby’s: 

 

 

 

Wat is interessante gespreksstof: 

 

Zijn er bepaalde angsten?      JA/NEE 

Zo ja, wat kunnen wij doen om onze gast op zijn/haar  

gemak te stellen? 

 

 

 

Is er sprake van onbegrepen gedrag?    JA/NEE 

Zo ja, hoe moeten wij daarop reageren? 

 

Is er mogelijk sprake van agressie, achterdocht 

of hallucinaties?       JA/NEE 

Zo ja, hoe gaan wij hiermee om?  

 

Zijn er voorzorgsmaatregelen die wij moeten nemen  

om te voorkomen dat onze gast wegloopt    JA/NEE                   

Zo ja, welke voorzorgsmaatregelen kunnen wij treffen? 
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Kan onze gast eventueel alleen een wandeling maken  

of een boodschap doen?      JA/NEE  

 

Kan onze gast met geld omgaan?      JA/NEE  

Zo nee, hoe kunnen wij helpen? 

 

Verzoek: Laat zoveel mogelijk zaken van waarde thuis, onze gast 

Komt bij ons niets te kort. 

 

6. Hoe ziet het dagritme van onze gast eruit 

Wakker worden: 

Ontbijten: 

Activiteiten: 

Lunch: 

Activiteiten: 

Avondmaaltijd: 

Activiteiten: 

Slapen: 

 

7. Wat moeten wij weten over de maaltijden 

Wordt er gebruik gemaakt van hulpmiddelen bij het eten JA/NEE 

Mag onze gast alle voedingsmiddelen nuttigen   JA/NEE 

Is onze gast vegetarisch?      JA/NEE 

Waar doen wij onze gast een groot plezier mee? 

 

8. Gebruikt u medicatie en indien ja, wat moeten wij weten over het 

medicijngebruik  

Welke medicatie wordt gebruikt? 

Graag recente toedienlijst van uw apotheek met naam medicijn, tijdstip van 

inname en dosering meegeven/sturen. 

 

 

 



King Arthur Groep is een combinatie van Huis van de Ronde Tafel BV en Stichting KAG Zorg 

 

9. Niet Reanimeren verklaring 

Is er een ‘niet reanimeren’ verklaring aanwezig?  

Zo ja, deze graag meegeven/sturen. 

 

10. Is er sprake van allergieën? 

Is onze gast allergisch voor bepaalde voedingsmiddelen, medicijnen, wespen 

of andere dingen zoals huisdieren, stof, etc.  

 

11. Begeleiding en verzorging 

Is er hulp nodig bij het wassen en douchen   JA/NEE 

Is er hulp nodig bij het aankleden     JA/NEE 

Is er hulp nodig bij de toiletgang     JA/NEE 

Zo ja, welke? 

Worden incontinentiematerialen gebruikt?    JA/NEE 

Zo ja, graag voldoende meebrengen 

Is er hulp nodig bij het naar bed gaan     JA/NEE 

Zo ja, welke hulp? 

Komt u ’s nacht regelmatig uit bed     JA/NEE 

Zo ja, hoe moeten wij daarop reageren? 

 

12. In het kader van de hygiëne en infectiepreventie vragen wij u de 

volgende vragen te beantwoorden 

Werkt u met schapen?        JA/NEE 

Bent u recent nog in een buitenlands ziekenhuis geweest (MRSA) JA/NEE 

Bent u bekend met bacterie resistentie?    JA/NEE 
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13.  Heeft u als partner/mantelzorger nog opmerkingen die voor ons 

van belang kunnen zijn tijdens de logeer-periode? 

 

Wilt u dit formulier, indien u deze niet via de website heeft ingevuld             

en verzonden, ingevuld en getekend meebrengen naar het 

kennismakingsgesprek. 

 

Graag tot ziens bij het kennismakingsgesprek.  

 

Plaats: 

Datum: 

 

Getekend voor akkoord 

Handtekening partner/mantelzorger : 

 

 

Bijlage: Medicatielijst + indien van toepassing bewijs van niet reanimeren   

 

 

 

 

Contact King Arthur Groep:  

Algemeen Nummer: 035-2050950 

Ontmoetingshuis De Bilt: 06-28499213 

Ontmoetingshuis Amersfoort: 06-28499216      


