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LASEs819 
 
De volgende vragen gaan over vormen van zorgverlening bij medische indicatie. 
 
ESTRIOYN 
1.  Heeft u momenteel een indicatiestelling van een RIO (Regionaal Indicatie 

Orgaan) (Stichting Tot en Met voor Amsterdam)? 
1.  nee    vragen over gevoelens afgelopen week (LASES806) 
2.  nee, maar ik heb me wel bij de RIO aangemeld en verwacht op korte 

termijn een indicatiestelling  naar vraag 2, daarna naar vragen over 
gevoelens afgelopen week (LASES806) 

3.  ja      naar vraag 3 
 
2.  Welke indicatie heeft u aangevraagd? 

_________________________________________ 
  
 
Wij zouden graag  weten welke indicatie(s) u heeft gekregen (zie hiervoor de brief 
van het RIO): Heeft u een indicatie …. 
 
ESTAPPLI 
3a. Voor een hulpmiddel? 

1.  nee   naar vraag 4a 
2.  ja 

 
3b. Welke middelen: 

1. _______________________________________________  
2. _______________________________________________ 
3. _______________________________________________ 

 
ESTADAPT 
4a. Voor aanpassingen aan huis? 

1.  nee   naar vraag 5a 
2.  ja 

 
4b. Welke aanpassingen: 

1. _______________________________________________  
2. _______________________________________________ 
3. _______________________________________________ 

 
ESTMEAL 
5a. Voor maaltijden aan huis? 

1.  nee   naar vraag 6a 
2.  ja 
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ESTMEALN 
5b. Hoe vaak:   

______  per dag / week / maand (doorhalen wat n.v.t. is) 
 

 
ESTDOMES 
6a. Voor huishoudelijke verzorging? (Hiermee bedoelen we onder andere maaltijden 

bereiden, boodschappen doen, het huis schoonhouden en de vuilnis buiten 
zetten) 

1.  nee   naar vraag 7a 
2.  ja 

 
ESTDOMEH 
6b. Hoeveel uur per week?      

_______  uur per week 
 
ESTPERSO 
7a. Voor persoonlijke verzorging? (Hiermee bedoelen we onder andere wassen, 

baden of douchen, kleden, naar het toilet gaan en opstaan en gaan zitten) 
1.  nee   naar vraag 8a 
2.  ja 

 
ESTPERSH 
7b. Hoeveel uur per week?      

_______  uur per week 
 
ESTNURS 
8a. Voor verpleging? (Hiermee bedoelen we onder andere wond- en 

stomaverzorging, hulp bij medicijngebruik en beademing) 
1.  nee   naar vraag 9a 
2.  ja 

 
ESTNURH 
8b. Hoeveel uur per week? 

_______  uur per week 
 
9a. Voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis? (Ook kortdurende weekend- 

of vakantie-opvang wordt hieronder gerekend) 
1.  nee   naar vraag 10a 
2.  ja 

 
ESTELD 
9b. In een verzorgingshuis? 

1.  nee  
2.  ja 
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ESTSTNUR 
9c. In een verpleeghuis? 

1.  nee   naar vraag 10a 
2.  ja 

 
ESTSTDEP 
9d. Welke afdeling? 

1.  somatisch 
2.  psychogeriatrisch 

 
10a.  Voor dagbehandeling/nachtbehandeling in een verpleeghuis of verzorgingshuis? 

1.  nee   naar vraag 11 
2.  ja 

 
ESTTRELD 
10b. In een verzorgingshuis? 

1.  nee   naar vraag 10d 
2.  ja 

 
ESTTREDN 
10c. Voor  ….. 

1.  dagbehandeling 
2.  nachtbehandeling 
3.  beiden 

 
ESTTRNUR 
10d. In een verpleeghuis? 

1.  nee   naar vraag 11 
2.  ja 

 
ESTTRNDE 
10e. Welke afdeling? 

1.  somatisch 
2.  psychogeriatrisch 

 
ESTTRNDN 
10f. Voor  ….. 

1.  dagbehandeling 
2.  nachtbehandeling 
3.  beiden 
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ESTRIOOT 
11. Heeft u een indicatie gekregen voor iets wat nog niet eerder genoemd is? 

1.  nee  naar vraag 13 
2.  ja, een indicatie voor …… (omcirkel het juiste antwoord) 

ESTSUPPO 
A. Ondersteunende begeleiding (zoals dagopvang) 

 Zo ja, hoeveel uur per week? ________ uur per week 
ESTACTIV 

 B.  Activerende begeleiding (zoals fysiotherapie, ergotherapie en 
logopedie) 

 Zo ja, hoeveel uur per week? ________ uur per week 
ESTTREAT 

 C.  Behandeling 
 Zo ja, hoeveel uur per week? ________ uur per week 

ESTOTHER 
 D.  Anders, namelijk ______________________ 
 Zo ja, hoeveel uur per week? ________ uur per week 
 
ESTURGYN 
12. Heeft u voor de indicatie een urgentiegraad? 

1.  nee 
2.  ja 

 
13.  Heeft u na de indicatiestelling gekozen voor:  

1.  zorg in natura (dat wil zeggen, rechtstreeks via een zorginstelling)  
vragen over gevoelens afgelopen week (LASES806) 

2.  een persoonsgebonden budget (PGB) 
 
ESTPGB 
14.  Wie heeft u ingeschakeld om de voor u geïndiceerde zorg te verlenen en voor 

welke vorm van zorg betaalt u deze persoon? 
Het kan zijn dat u meerdere mensen heeft ingeschakeld voor de diverse vormen 
van zorg. Geef hierbij aan wie u voor welk type zorg heeft ingeschakeld. Betreft 
het hulp bij  huishoudelijke zorg (hulp met boodschappen, schoonmaken, eten 
koken en dergelijke), of hulp bij persoonlijke zorg (hulp met wassen, aan- en 
uitkleden, medische verzorging), of beide.  

 
Wie betaalt u uit het PGB: Wat voor zorg verleent deze persoon: 
ESTPARPB / ESTPARPH 
1. partner ………………………………….
  

 
1. huishoudelijke zorg 
2. persoonlijke zorg 
3. beide 

ESTRESPB / ESTRESPH 
2. inwonende familieleden/vrienden……. 

 
1. huishoudelijke zorg 
2. persoonlijke zorg 
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3. beide 
ESTCHIPB / ESTCHIPH 
3. uitwonende kinderen………………….. 

 
1. huishoudelijke zorg 
2. persoonlijke zorg 
3. beide 

ESTFAMPB / ESTFAMPH 
4. andere uitwonende familieleden…….. 

 
1. huishoudelijke zorg 
2. persoonlijke zorg 
3. beide 

ESTFRIPB / ESTFRIPH 
5. vrienden………………………………… 

 
1. huishoudelijke zorg 
2. persoonlijke zorg 
3. beide 

ESTNEIPB / ESTNEIPH 
6. buren……………………………………. 

 
1. huishoudelijke zorg 
2. persoonlijke zorg 
3. beide 

ESTPRIPB / ESTPRIPH 
7. particuliere hulp……………………….. 

 
1. huishoudelijke zorg 
2. persoonlijke zorg 
3. beide 

ESTERPB / ESTPERPH 
8. personeel thuiszorginstelling………… 

 
1. huishoudelijke zorg 
2. persoonlijke zorg 
3. beide 

ESTOTHPB / ESTOTHPH 
9. anders, namelijk ____________…….. 

 
1. huishoudelijke zorg 
2. persoonlijke zorg 
3. beide 

 
 
 
 
ESTADSEL, ESTADPAR, ESTADCHI, ESTADPRI, ESTADOTH  
15. Wie regelt de administratie rondom het PGB? 

1. uzelf 
2. partner 
3.  kind(eren) 
4. particuliere hulp 
5. anders, namelijk ________________ 
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