BIJLAGE 41
onder gesloten omslag over te maken aan de adviserend geneesheer

EVALUATIESCHAAL TOT STAVING VAN DE
AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN EEN VERZOM
ldentificatieqeqevens rechthebbende

NAAM-VOORNAAM
A. Schaal

Rijksregisternummer

:

kel de kolom "Nieuwe score" invullen in
o, 0)

CRITERIUM

Riziv-nummer van de instellinq

:

!tJ o
o

o

Uì

I

:

van eerste evaluatie

(¡)

E

f o
=
o

4

3

2

1

.(¡)

zo

zlcH
WASSEN

ztcH
KLEDEN

TRANSFER
en
VERPI.AAT
SINGEN

heeft gedeeltelijk hulp
nodio om zich te wassen
zowãl boven als onder de
gordel

heeft gedeeltelijke hulp
nodiq om zich te wassen
bove-n of onder de gordel

kan zichzelf helemaal
wassen zonder enioe
hulp

moet volledig worden
oeholoen om zich te
üvassén zowel boven als
onder de gordel

heeft oedeelteliike hulo
nodio-om zich tê kledein
zowãl boven als onder de
gordel

kan zich helemaal aanen uitkleden zonder
enige hulp
is zelfstandio voor de
transfer en k"an zich

heeft volstrekte hulp van
derden nodio voor
minstens éé-n van de

transfers en/of ziin
'

verplaatsingen

BEZOEK

kan alleen naar het toilet
gaan, zich kleden en
zrcn rernrgen

heeft hulp nodig voor één
van de 3 items: zich
verolaatsen of zich kleden
of iich reinigen

heeft hulp nodig voor twee
van de 3 items: z¡ch
verolaatsen en/of zich
kleden en/of zich reinigen

heeft hulp nodig voor de 3
items: zich verolaatsen en
zich kleden en'zich reinigen

is accidenteel incontinent
CONTINENTIE

is continent voor urine
en faeces

voor urine of faeces

is incontinent voor unne
(inclusief mictietrai ning) of
voor faeces

is incontinent voor urine en
faeces

ETEN

kan alleen eten en
drin ken

heeft vooraf hulp nodig om
te eten of te drinken

heeft gedeeltelijk hulp
nodio tiidens het eten of

de patiënt is volledig
afhankeliik om te eten of te

TOILET-
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(inclusief blaassonde of
kunstaars)
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geen probleem

nu en dan, zelden

probleem

bijna elke dag probleem

volledio oedesoriënteerd of
onmogëI¡k te evalueren

geen probleem

nu en dan, zelden

bijna elke dag probleem

volledio oedesoriènteerd of
onmog-elÍik te evalueren

probleem
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Handtekening

S"hr"pp.n wat niet past.
Niet invullen indien de patiènt een diagnose dementie heeft op basis van een gespecialiseerd diagnostisch bilan.

6 maanden na

wijziging

BIJLAGE 41 (verso)

Gategorieën van zorgenbehoevendheid
RUSTOORD VOOR BEJAARDEN EN RUST- EN VERZORGINGTEHUIS

Op basis van het evaluatieschema, zoals opgenomen op de recto-zijde, worden de categorieën van zorgenbehoevendheid als volgt
båpaald (een rechthebbende wordt als affrankelijk beschouwd als hij <3> of <4> scoort voor het desbetreffende criterium)

:

categorie O : daarin zijn de rechthebbenden ondergebracht die:
fysiek volledig onafhankel¡k en niet dement zijn;

categorie A : daarin zijn de rechthebbenden ondergebracht die:
fusiek afhankelijk zijn :
zij zijn afhankelijk om zich te wassen en/of te kleden;
psychisch afhankelijk zijn :
zijzijn gedesoriënteerd in tijd en ruimte, én
zij zijn fysisch volledig onafhankelijk;

categorie B

:

daarin zijn de rechthebbenden ondergebracht die:
fysiek afhankelijk zijn :
zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden, én
zij zijn afhankelijk voor de transfer en verplaatsingen en/of naar het toilet

te

gaan;

psychisch afhankelijk zijn :
zijzijn gedesoriënteerd in tijd én ruimte, én
zij zijn afhankelijk om zich te wassen en/of te kleden;

categorie G

:

daarin zijn de de rechthebbenden ondergebracht die:
fysiek afhankelijk zijn :
zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden, én
z¡z¡n afhankelijk voor de transfer en verplaatsingen en naar het toilet te gaan, én
zij zijn afhankelijk wegens incontinentie en/of om te eten;

categorie D

:

daarin zijn de rechthebbenden gerangschikt waarvoor op basis van een gespecialiseerd diagnostisch bilan voor dementie

uitgevoerd door een geneeõheer+pecialist in de neurologie, in de psychiatrie of in de geriatrie, de diagnose van

dementie is vastgesteld;

: daarin zijn de rechthebbenden ondergebracht die :
psychisch afhankelijk z'tjn :
zijzijn gedesoriënteerd in tijd én ruimte, of
z¡ nóUnen een diagnose dementie op basis van een gespecialiseerd diagnostisch bilan voor
dementie uitgevoerd door een geneesheer-specialist, én
zij zijn afhankelijk om zich te wassen en te kleden, én
zij zijn afhankelijk wegens incontinentie, én
zij zijn afhankelijk voor de transfer en verplaatsingen en/of om naar het toilet
te gaan en/of om te eten.

categorie G dement

Afhan kel ij kheidscriteria
CENTRUM VOOR DAGVERZORGING
De rechthebbende moet beantwoorden aan de hierna vermelde afhankelijkheidscriteria

ofwel is hij fysiek afhankelijk :
hij is afhankelijk om zich te wassen en te kleden, én
hij is afhankelijk voor transfer en verplaatsingen en/of naar het toilet te gaan

;

oñ¡vel is hij psychisch afhankelijk :
hij is gedesoriënteerd in tijd en ruimte, én

hij is afhankelijk om zich te wassen en/of te kleden.

ofirel op basis van een gespecialiseerd diagnostisch bilan voor dementie dat werd uitgevoerd door een geneesheer-

specialibt in de neurolog¡ã, ¡n Oe psychiatrie of in de geriatrie, de diagnose voor dementie is vastgesteld.

