Geachte dokter

Betreffende: verwijsinformatie bij aanmelding in activiteitencentrum De Passant.
Wij willen u vragen om bij verwijzing naar ons activiteitencentrum volgende
informatie mee te geven:
-

Persoonsgegevens
Specifieke hulpvraag
Korte anamnese/ hulpverleningsgeschiedenis
Risico-taxatie
Alcohol- / druggebruik
Uitgebreide DSM diagnose
Eventuele andere aandachtspunten

U vindt het voorgestelde sjabloon in bijgevoegd document.
Van zodra wij in het bezit zijn van deze verwijsinformatie nodigen wij uw patiënt uit
voor een intakegesprek.
Wij kunnen u dit document ook via mail bezorgen indien u dat wenst.
Het document wordt ook naar de sociale diensten van het ziekenhuis gestuurd zodat u
het daar ook kan opvragen.

Met beleefde groeten
Joke Vandenberghe
Ergotherapeute De Passant

De Passant Activiteitencentrum
Zwaluwenstraat 109 – 8400 Oostende 059/43-56-54

Verwijsverslag voor het activiteitencentrum De Passant in Oostende.
A. PERSOONSGEGEVENS
Naam:
Geboortedatum:
Adres/ feitelijke verblijfplaats:
Telefoonnr.:
Huisarts:
Psychiater:
Mutualiteit:
B. SPECIFIEKE HULPVRAAG

C. BEKNOPT BESCHRIJF RELEVANTE ANAMNESTISCHE INFORMATIE /
HULPVERLENINGSGESCHIEDENIS

D. HUIDIGE RISICOTAXATIE
- suïcide-risico:
- acting-out-gedrag/ destructieve coping (vb. agressie, auto-mutulatie,
alcohol/drugs….):
- herkenbare symptomen van herval (ervaring pt/ opvallende uiterlijke
kenmerken): …………………………………………………………………………………..
- Beknopt plan van aanpak bij crisis (Wat helpt om te kalmeren? Wie van
het netwerk kan een belangrijke rol spelen?): ………………………………………..
E. HUIDIG ALCOHOL - /DRUGGEBRUIK
- Welke producten:
- Frequentie inname:
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F. DSM DIAGNOSE
As I:
Klachten:
Hoofddiagnose: Ja/nee
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
As II:
Aanwezigheid persoonlijkheidsstoornis/ opvallende
persoonlijkheidstrekken:…………………………………………………………
…………………………………………………………
Hoofddiagnose: ja/nee
IQ<70 (zwakbegaafd)? …………………………………………………………
As III:
Somatische aandoeningen
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
As IV:
Psychosociale en omgevingsinvloeden
- problemen primaire steungroep

AS V:

-

problemen gebonden aan de sociale omgeving

-

andere psycho-sociale en omgevingsproblemen (rampen oorlog)

-

opvoedingsproblemen (vb analfabetisme)

-

werkproblemen

-

woonproblemen

-

financiële problemen

-

problemen met justitie/politie of misdaad

-

problemen met toegankelijkheid gezondheidsdiensten

GAF – SCHAAL: ………………………………………………………

G. EVENTUELE ANDERE RELEVANTE AANDACHTSPUNTEN/ INFORMATIE

Dit document werd ingevuld door : …………………………………………………………
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