Overdrachtsformulier logeerweekend
Om er zeker van te zijn dat de juiste zorg en begeleiding geboden wordt, vult u (minimaal)
éénmaal per kwartaal dit overdrachtsformulier in. Geef dit formulier, volledig ingevuld en
ondertekend, aan uw kind mee en lever het in bij de recreatieleider. Na 6 maanden of wanneer er
wijzigingen optreden vult u een nieuwe versie in en levert dit in bij de recreatieleider.
Doel
Wielewaal stelt zich ten doel de deelnemer een prettige tijd te bezorgen, waarbij de gezondheidstoestand
minimaal op hetzelfde niveau blijft. Wielewaal zet behandeldoelen niet voort tijdens de activiteit, tenzij
uitdrukkelijk (schriftelijk) afgesproken.
Gegevens deelnemer
Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Adres en telefoonnummer in geval van calamiteit / vragen (bereikbaar tijdens het logeerweekend)

Afspraken contact thuisfront (lees op wielewaal.nl meer over het gebruik van mobiele telefoons)
Welke afspraak is er gemaakt over het bellen met het thuisfront en het gebruik/beheer van
mobiele telefoons?
Vervoer na afloop
Wordt opgehaald door:

ouders/verzorgers

taxi

anders, nl

Telefoonnummer:
Verzekering
Zorgverzekeraar:
Polisnummer:
Korte overdracht kind
Op welke wijze maakt uw kind een transfer?
Indien met hulp, welke hulp?
Indien met tillift: welk soort?

Zelfstandig

/

Met hulp

Actieve lift

/

Passieve lift

Toiletgang:
Zelfstandig
/
Met hulp
Heeft uw kind vaste toilettijden?
Nee
/
Ja
Zo ja, welke tijden………………………………………………………………………..
Gebruikt uw kind incontinentiemateriaal
zo ja, geef voldoende mee

Nee

/

Ja

Heeft uw kind hulp nodig bij eten/drinken?
Nee
/
Ja
Zo ja, welke hulp………………………………………………………………………………….
Let op: aangepast bestek/beker/etc moet worden meegegeven
Heeft uw kind een allergie/dieet?
Nee
/
Ja
Zo ja, welk………………………………………………………………………………………..
Zijn er bijzonderheden waarvan de recreatieleiding/verpleegkundige op de hoogte moet zijn (bijv
epilepsie)?
Zijn verpleegtechnische handelingen nodig?

Nee

/

Ja

Zo ja, vul medische handelingen (hieronder vallen o.a. katheteriseren, toedienen insuline,
bloedprikken, wondverzorging, airstacken) in op onderstaand schema (z.o.z.):
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Handeling

Tijdstip

Let op: afwijkingen van de situatie van het inschrijfformulier moeten vooraf doorgegeven worden!
Medicatie
Gebruikt uw kind medicatie?
Nee /
Ja*
Heeft uw kind de medicatie in eigen beheer?
Nee /
Ja
Ik neem mijn medicatie op de volgende wijze mee:
0 Baxterverpakking
0 Weekdoos*
0 Anders, namelijk: ………………………………………………………………………….*
*Medicatiebeleid: Wielewaal adviseert dringend, medicatie mee te nemen in Baxterverpakkingen (zakjes met opschrift
van de apotheek). Wielewaal kiest hiervoor om medicatiefouten te voorkomen.
Bij vloeibare medicatie moeten de volgende zaken duidelijk zijn:
 Naam en dosering
 Een foto van de spuit/pipet/soort lepel/doseringsbeker/etc waarmee de medicatie wordt gegeven
waarop duidelijk te zien is welke dosering gegeven moet worden.
Wielewaal kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van een weekdoos of medicatie die op een andere
wijze worden meegegeven dan Baxterverpakking. Aanlevering van medicatie anders dan in Baxterverpakking is
derhalve voor risico van de deelnemer of zijn wettelijk vertegenwoordiger.

Voor beeld

Vul in onderstaand schema de medicatie in:
Tijdstip
8.00 uur

Medicijnnaam
Ferrofumaraat

Dosis
200 mg

8.00 uur

Losec

20 mg

Tijdstip

Medicijnnaam Dosis

Aantal
1 sachet

Aantal

Toelichting (evt)
1 sachet oplossen in water, 2
tabletten
Zo nodig 1 extra

Toelichting (evt)

Ruimte voor overige opmerkingen / wijzigingen ten opzichte van het aanmeldingsformulier.

Ondertekening
Wielewaal verleent alleen medische zorg die op dit formulier is aangegeven. Ondergetekende
verklaart op de hoogte te zijn van het medicatiebeleid van Stichting Wielewaal en verleent
toestemming aan de verpleegkundige tot het uitvoeren van bovengenoemde verpleegtechnische
handelingen.
Naam:
Relatie tot deelnemer:
Datum:
Handtekening:
Stuur dit formulier niet op naar kantoor, maar lever het in bij de recreatieleider!
Formulier is 6 maanden geldig vanaf ondertekening.
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