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Min. Erk. 1827

Wat heeft U nodig bij opname?
1. Toiletbenodigdheden
□ Borstel/kam
□ Zeep*
□ Tandenborstel
□ Tandpasta*
□ Deodorant
□ Scheergerief
□ Parfum/aftershave
□ Shampoo*
□ 10 kleine handdoeken, 2 grote badhanddoeken in lichte en donkere kleur
en washandjes voor dagelijks gebruik.
□ Nagelknipper (graag met naam op)
*zeep, tandpasta en shampoo zitten mee in de dagprijs en kan u bij ons bekomen.

2. Voldoende kleding*
□ Bovenkleding
□ Onderkleding
□ Kousen/panty‘s
□ Pyjama/nachthemdjes
□ Pantoffels
□ Gemakkelijke schoenen
□ Kamerjas/badjas
□ 1 jas
□ Eigen hoofdkussen indien gewenst (We hebben er zeker ook ter beschikking)
*Tijdens uw kort verblijf is reservekleding nodig voor de duur van het verblijf of de duur van de
afwezigheid van de mantelzorger. Bij een lang verblijf en het uitbesteden van de was rekent u best
voldoende kledij voor 10 dagen.

3. Evt. iets vertrouwd van huis, bv
□ Foto’s
□ Kadertje
□ Vazen
□ Leesboek/Tijdschrift/Krantenabonnement
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4. Medicatie
□ Komt u in kort verblijf dan brengt u best voldoende medicatie mee ( in de
originele verpakking) om uw verblijf te overbruggen. Alsook sondevoeding
en specifieke verzorgingsmaterialen (verbandmateriaal, sonde…)
□ Voor lang verblijf is het beheer en de verdeling van medicatie in handen
van een externe apotheker. Vanaf dag 2 zorgt de apotheker voor uw
medicatie. U brengt dus enkel medicatie mee voor de eerste 24 uur.
□ Komt u van het ziekenhuis dan krijgt u medicatie mee voor de eerste 48
uur en voorschriften. U mag deze, samen met de voorschriften, bezorgen
aan de verpleging.
Indien u uw medicatie in eigen beheer wil houden, zal u hiervoor een
document ondertekenen.
5. Hulp- en comfortmiddelen: kruk, rollator, rolstoel, zitschelp, tempur zitkussen ….
6. Incontinentiemateriaal is inbegrepen in de dagprijs
Als u 1 voorbeeld meebrengt van thuis zullen we het incontinentiemateriaal
kiezen en uitproberen dat het nauwst aansluit aan datgene wat u gewend bent.
7. Medisch en paramedische gegevens en voorschriften
Gegevens
□ Verslag van de huisarts met medische voorgeschiedenis
□ Eventueel zorgdossier van de thuisverpleging
□ Overzicht van de huidige medicatie
Voorschriften
□ Attesten voor terugbetaling medicatie: zuurstof, Plavix, Exelon…
□ Voorschrift kine (voorwaarde om kine te starten)
□ Voorschrift dieet (indien nodig)
8. Identiteitskaart en 5-tal kleefbriefjes van de mutualiteit
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9.
Bij langverblijf:
Mee te brengen:

Zetel/ relax
Tafel
Stoel
Eventueel frigo
Kaders –Foto’s
Plastieken linnenmand
met deksel
Tv
Telefoon
Kapstokken
Klok
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