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Aanvraag zorghulpmiddelen 

 

Om jullie verblijf zou aangenaam mogelijk te laten verlopen, zetten we graag de nodige 
zorghulpmiddelen klaar. Het gebruik van deze middelen is volledig gratis. Hieronder vind 
je een overzicht van alle beschikbare zorghulpmiddelen. Hou er rekening mee dat, als er 
nog een andere zorgbehoevende groep logeert, deze hulpmiddelen soms gedeeld 
moeten worden.  

Indien er nog zorghulpmiddelen op deze lijst ontbreken dan kan je dit aangeven onder de 
rubriek 'andere noden'. Wij zullen dan bekijken of wij hier kunnen aan voldoen via externe 
diensten. Deze kost wordt niet opgenomen door De Kleppe.  

 

 

Gelieve de lijst met zorghulpmiddelen  na invullen zo snel mogelijk terug te bezorgen, ten 
laatste vier weken voor uw verblijf, zodat wij tijdig het nodige voor u kunnen klaar zetten. 
Dit kan je doen door de ingevulde lijst in te scannen en door te mailen naar 
info@dekleppe.be of door de ingevulde, afgedrukte lijst op te sturen naar Vakantiehuis De 
Kleppe – Everbeekplaats 4 – 9660 Everbeek-Beneden – Brakel. 

 

 

  

De Kleppe heeft een goed uitgebouwd netwerk van zorgverleners in de buurt, zoals 
verpleging, dokters, kinesisten en persoonlijk assistenten.  

Is er een zorgvraag tijdens uw verblijf ? Het gespecialiseerde zorgteam van De Kleppe, 
neemt graag de coördinatie op zich. 

Zo kan je al je vragen met slechts één contactpersoon bespreken. Vul hiervoor 
onze fiche Aanvraag zorgnetwerk in: download de fiche in PDF-formaat of in WORD-
formaat. Stuur de volledig en correct ingevulde fiche naar info@dekleppe.be zeker  1  

maand vooraf.  

Zo hebben wij voldoende tijd om alles te kunnen organiseren met het zorgnetwerk. 

 

mailto:info@dekleppe.be
http://www.dekleppe.be/de_kleppe/sites/default/files/pdf/zorg/Aanvraag%20Zorgnetwerk%20De%20Kleppe.pdf
http://www.dekleppe.be/de_kleppe/sites/default/files/pdf/zorg/Aanvraag%20Zorgnetwerk%20De%20Kleppe.docx
http://www.dekleppe.be/de_kleppe/sites/default/files/pdf/zorg/Aanvraag%20Zorgnetwerk%20De%20Kleppe.docx
mailto:info@dekleppe.be
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Aanvraag zorghulpmiddelen 

 

Naam vereniging/groep/familie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Verblijfsdatum: …/…/20… - …/…/20… 
 

Standaard aanwezig: 

 Grote beddenlift centraal in het gebouw 
 Douchezitjes 
 14 hoog-laagbedden (8 in Grote Kleppe, 3 in Kleine Kleppe, 1 in Mini-Kleppe 1, 2 in 

Mini-kleppe 2) 
 
 
Voor de kamer en sanitair : op aanvraag: 

 1 mobiele tillift Handimove 1640 met beugel, tildoek en baddoek 
 1 tillift Handimove 1630 met 2 tildoeken 
 1 tillift Handimove 1632 met 2 tildoeken 
 1 actieve tillift Handimove Sta-Lift 1620 
 1 douchestoel: Invacare Aquatec Ocean Dual Vip 
 Douchetoiletstoel (4 stuks): aantal: ………….. 
 Douchekrukje (3 stuks): aantal: …………… 
 Douchebrancard (2 stuks): aantal ………. 
 AUTI box: Allerlei ondersteuningsmiddelen voor personen met ASS (detail op 

website) 
 Mobiel oproepsysteem ‘Essec’  
 Manuele rolwagen (10): aantal: ……. 
 Rollator (6): aantal: ……. 
 Bedtafeltje (3 stuks): aantal: …………. 
 Bed-tilbeugel (papegaai): aantal: ……………. 
 Blokken : verhogen van tafel en/of boxspring 
 Verstelbare Fixeerstoel kinderen (3 stuks): ………………… 
 Verzorgingszetels ‘geriatrische rollende stoel’ (3 stuks): ……………………. 
 Andere noden: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Voor kinderen : op aanvraag 

 4 kinderbedjes: aantal: ……………. 
 5 kinderstoelen: aantal: ……………. 
 Verstelbare Fixeerstoel kinderen (3 stuks): ………………… 

Inschakelen zorgnetwerk ? 

Doe uw aanvraag MINSTENS 1 maand vooraf. 

 

 

 

https://www.handimove.be/nl/producten/mobiele-tillift-1640/?Locale=nl_NL
https://www.handimove.be/nl/producten/mobiele-tillift-1630/?Locale=nl_NL
https://www.handimove.be/nl/producten/actieve-tillift/
https://www.youtube.com/watch?v=XQ-nH0YV0Kg

