Aanvraagformulier

Incontinentiepremie 2019
Vóór 31 december 2019 te bezorgen aan OCMW Zele, Padweg 4a te 9240 Zele
Inlichtingen: Koevliet 3 te 9240 Zele

1. Gegevens van de aanvrager
Voornaam & Naam

Adres

Telefoon

Rijksregisternummer

Rekeningnummer

2. Bij te voegen documenten
1.
2.

Een attest afgeleverd door het ziekenfonds waarin vermeld staat dat de aanvrager geniet
van een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering.
Een Katz-score van de thuiszorg (zie bijlage - ingevuld door verpleegkundige of huisarts)
met minstens forfaitscore A (= minstens een score 3 op wassen en/of kleden) en met
minstens score 3 voor incontinentie.
of
Een Belscore van 35 of meer punten en minstens een score 2 op incontinentie
(cfr. wettelijke geldigheidsduur).

3. Verklaring op eer
Ondergetekende bevestigt op eer dat de verstrekte gegevens correct zijn, dat de aanvrager
nog in leven is en niet is opgenomen in een woonzorgcentrum of kortverblijf op het moment
van de aanvraag en verklaart zich tevens akkoord om eventuele controle door personen die
hiervoor door het OCMW worden aangeduid te aanvaarden.
Te Zele, datum: ………………………………..
Voor akkoord

Handtekening aanvrager

4. Voorwaarden toekenning premie (voorbehouden voor administratie OCMW)
Paraaf nazicht
Aanvrager gedomicilieerd in Zele
Bewijs van verhoogde tegemoetkoming in het kader van de
ziekteverzekering
Katzscore: forfait …. (minstens A) incontinentie …. (3 of meer)
of
Belscore …. (35 of meer) incontinentie …. (minstens 2)

5. Dienstverlening OCMW

Om u verder van dienst te zijn, zouden wij u graag informeren over de andere
dienstverleningen die het OCMW aanbiedt die de zorg thuis wat kan ontlasten:
□

Gezinszorg: een verzorgende komt bij u thuis, wanneer u dit wenst om hulp te
bieden bij hygiënische en persoonlijke verzorging, bereiden van maaltijden,
boodschappen doen, helpen bij het gewone onderhoud van de woning, hulp bij
administratieve en eenvoudige financiële verrichtingen, begeleiding naar de dokter,
aanbieden van hulp bij verzorging en opvoeding van kinderen,..

□

Lokaal dienstencentrum De Welle: in het seniorenrestaurant kan u elke werkdag
een warm middagmaal komen nuttigen. Tevens kan u kennismaken met een ruim
aanbod aan activiteiten.

□

Dagverzorgingscentrum Het Getij: een gezellige ruimte waar u een volledige dag
kan doorbrengen samen met anderen en de nodige zorgen kan ontvangen met
aangepaste activiteiten.

□

Personenalarmsysteem: een toestel waarmee je 24u/24u en 7 dagen op 7 de hulp
kan inroepen van je eigen contactpersonen a.d.h.v. één druk op de knop die je rond
je nek hangt of aan een polsband bevestigd is.

Gelieve de diensten waar u meer in formatie over wenst aan te duiden zodat wij u extra
informatie kunnen opsturen of een afspraak kunnen maken voor meer informatie.

Bijlage 3
Onder gesloten omslag toe te sturen naar de adviserend geneesheer
Verpleegkundige verzorging - Evaluatieschaal
- tot staving van de aanvraag tot forfaitair honorarium per verzorgingsdag (1)
- tot kennisgeving van toiletverzorging (1)
Identificatiegegevens van de rechthebbende

Naam en voornaam: ..................................................................................................................................
Adres (hoofdverblijfplaats): ........................................................................................................................
Geboortedatum: .........................................................................................................................................
Inschrijvingsnummer sociale zekerheid (INSZ): .........................................................................................
Inschrijvingsnr. V.I (alleen voor patiënten zonder INSZ): ...........................................................................................
Identificatienr. V.I. :   
Adres verzorgingsplaats (verplicht in te vullen): ................................................................................................................
Ondergetekende…………………………………………………………………………………………………………………………………… ingeschreven
op de lijst der verpleegkundigen van het R.I.Z.I.V., onder het nummer            verklaart dat:
- de fysieke afhankelijkheid van de rechthebbende, conform met de nomenclatuur van de verpleegkundige verzorging, als volgt kan worden
omschreven:
Evaluatieschaal
Criterium
Score
1
2
3
4
Zich wassen
kan zichzelf helemaal wassen
heeft gedeeltelijke hulp nodig
heeft gedeeltelijke hulp
moet
volledig
worden
zonder enige hulp
om zich te wassen boven of
nodig om zich te wassen
geholpen om zich te
onder de gordel
zowel boven als onder de
wassen zowel boven als
gordel
onder de gordel
Zich kleden
kan zich helemaal aan- en
heeft gedeeltelijke hulp nodig
heeft gedeeltelijke hulp
moet
volledig
worden
geholpen om zich te kleden
uitkleden zonder enige hulp
om zich te kleden boven of
nodig om zich te kleden
onder de gordel (zonder
zowel boven als onder de
zowel boven als onder de
rekening te houden met de
gordel
gordel
veters)
Transfer
en
is zelfstandig voor de transfer
is zelfstandig voor de transfer
heeft volstrekte hulp van
is bedlegerig of zit in een
derden
nodig
voor
rolstoel en is volledig
verplaatsingen
en
kan
zich
volledig
en voor zijn verplaatsingen,
zelfstandig verplaatsen zonder
mits
het
gebruik
van
minstens één van de
afhankelijk van anderen om
zich te verplaatsen
mechanisch(e) hulpmiddel(en)
mechanisch(e) hulp-middel(en)
transfers
en/of
zijn
(kruk(ken), rolstoel, …)
verplaat-singen
of hulp van derden
Toiletbezoek
kan alleen naar het toilet gaan,
heeft hulp nodig voor één van
heeft hulp nodig voor
heeft hulp nodig voor de
drie items: zich verplaatsen
zich kleden en zich reinigen
de drie items: zich verplaatsen
twee van de drie items:
of zich kleden of zich reinigen
zich verplaatsen en/of
en zich kleden en zich
zich kleden en/of zich
reinigen.
reinigen
Continentie
is continent voor urine en
is accidentieel incontinent voor
is incontinent voor urine
is incontinent voor urine en
faeces
urine of
faeces (inclusief
(inclusief mictietraining)
faeces
blaassonde of kunstaars)
of voor faeces
Eten
kan alleen eten en drinken
heeft vooraf hulp nodig om te
heeft gedeeltelijke hulp
de patiënt is volledig
eten of te drinken
nodig tijdens het eten of
afhankelijk om te eten of te
drinken
drinken
- in geval van een score 2 voor het criterium ‘continentie’: bij de rechthebbende een combinatie van nachtelijke urine-incontinentie en occasionele
urine-incontinentie overdag werd vastgesteld: ....................................................................................................................... JA
en stelt de adviserend geneesheer ervan in kennis dat hij/zij bij de rechthebbende begint met de verzorging:

□

NEE

□ (1)

op datum van
........................................................................................................................................
gedurende een periode die eindigt op .............................................................................................................

Indien verzorging werd voorgeschreven, identificatie van de voorschrijvende geneesheer:
naam:………………………………………………………………

RIZIV-nummer :           

Op basis van bovenstaande evaluatieschaal wordt forfait A / forfait B / forfait C (2) aangevraagd, wordt toiletverzorging ter kennis gegeven (2).
Het geneeskundig getuigschrift opgemaakt door de behandelend geneesheer, overeenkomstig het model vastgelegd door het Verzekeringscomité
voor geneeskundige verzorging, waaruit blijkt dat de rechthebbende gedesoriënteerd is in tijd en ruimte, is/is niet (2) bijgevoegd (Artikel 8, § 6 van
de nomenclatuur)
identificatie van de voorschrijvende geneesheer van dit geneeskundig getuigschrift:
naam:………………………………………………………………
RIZIV-nummer :            ...............................................
De verpleegkundige,

(datum, naam en handtekening)
(1) Aankruisen wat past
(2) Schrappen wat niet past

