InschrijvingsformulierWeekend/Midweek/Reis

voorzien waarop
achteraan jouw

Je inschrijving is pas geldig na ontvangst van de volledig ingevulde en

naam staat
geschreven.

Gelieve hier
een pasfoto te
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ondertekende middenkatern (inschrijvingsformulier en medische vragenlijst).
Je kan inschrijven door je middenkatern per post op te sturen of door te mailen

25

(vakanties@vzwkompas.be) vóór 1/03/2018! Persoonlijke afgifte is niet mogelijk.
Als je een bewindvoerder hebt, dient dit document ook door deze persoon te worden ondertekend!
Ik (naam en voornaam) 
schrijf me in voor de volgende reis (of reizen):
1ste reis (Je wilt voor 1 reis inschrijven): Als je 1ste keuze voor de reis volzet is, en je hebt een 2de keuze
opgegeven, kunnen we je eventueel inschrijven voor je 2de keuze. Hiervoor word je opgebeld.
Bestemming 1: 1ste keuze:

Periode: van

tot

Bestemming 1: 2 keuze:

Periode: van

tot

de

 Ik kies voor een reis in een hotel en wens, indien mogelijk, een éénpersoonskamer.
Ik betaal hiervoor extra. (vzw Kompas moet dit aanvragen bij het hotel, je wordt hierover
gecontacteerd. Niet mogelijk in een vakantiewoning).
Ik schrijf me in samen met 

en wil wel/niet met hem/haar de kamer delen.

Ik wil niet dat een foto, waar ik op sta, in een vakantiebrochure of op de website komt.
 Ik wil een annulatieverzekering afsluiten (voorwaarden en prijs zie p 54) en betaal daarvoor extra.
2de reis : Als je voor 2 reizen wilt inschrijven, vragen we je een 2de reisbestemming op te geven.
Bestemming 2: 1ste keuze:

Periode: van

tot

Bestemming 2: 2de keuze:

Periode: van

tot

 Ik kies voor een reis in een hotel en wens, indien mogelijk, een éénpersoonskamer.
Ik betaal hiervoor extra. (Kompas moet dit aanvragen bij het hotel, je wordt hierover
gecontacteerd. Niet mogelijk in een vakantiewoning).
Ik schrijf me in samen met 

en wil wel/niet met hem/haar de kamer delen.

 Ik wil niet dat een foto, waar ik op sta, in een vakantiebrochure of op de website komt.
 Ik wil een annulatieverzekering afsluiten (voorwaarden en prijs zie p 54) en betaal daarvoor extra.
Zodra er voldoende inschrijvingen zijn voor jouw vakantie, zal je van ons een brief ontvangen waar
je de bevestiging van je reis, het voorschot- en saldobedrag zal terugvinden.
Ondergetekenden verklaren dat zij de gegevens naar waarheid hebben ingevuld en dat zij akkoord
gaan met de reis-, boekings- en annulatievoorwaarden zoals vermeld op p 55.
Datum:
Handtekening deelnemer of handtekening van ouder/voogd of bewindvoerder

Medische vragenlijst
weekends & reizen
vzw Kompas
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Naam reis / midweek/ weekend

Ontvangen op :

door
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Je hebt je ingeschreven voor een vakantie met vzw Kompas. Om een veilige, leuke reis en een
goede begeleiding te verzekeren, is het noodzakelijk een duidelijke omschrijving te geven op vlak
van je medicatie, je verzorging, je noden en je behoeften. Gelieve deze vragenlijst volledig en
waarheidsgetrouw in te vullen in DRUKLETTERS. Vzw Kompas behoudt zich het recht om een
reis af te breken of een deelnemer te weigeren indien de ontvangen informatie niet overeenkomt
met de praktijk. (cfr. reisvoorwaarden reisbrochure punt 14). Deze vragenlijst wordt per nieuwe
inschrijving opgevraagd zodat vzw Kompas over de recentste gegevens beschikt. Vzw Kompas
behandelt alle gegeven informatie vertrouwelijk. Je hebt het recht om deze gegevens in te kijken
en een verbetering te vragen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS DEELNEMER
Voornaam en familienaam
Domicilieadres
Straat en nummer
Postcode en woonplaats
Verblijfsadres (indien anders dan domicilieadres)
Straat en nummer
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer van de reiziger
GSM-nummer van de reiziger
E -mailadres van de reiziger
Adres waar we alle info mogen naar versturen
Voornaam en familienaam
Verwantschap
Straat en nummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Nummer van bankrekening BE
Nummer VAPH
Rijksregisternummer
Gelieve 2 kleefbriefjes van je mutualiteit bij deze vragenlijst te voegen.
VOOR EEN VLIEGREIS: GELIEVE EEN KOPIE VAN JE IDENTITEITSKAART TOE TE VOEGEN.

MEDISCHE

GEGEVENS CONTACTPERSOON TIJDENS VAKANTIE
Naar wie kunnen we bellen indien er een probleem (bv ziekte, ongeval, …) is tijdens de vakantie?

VRAGENLIJST

Steeds bereikbaar
Voornaam en familienaam
Verwantschap
Telefoonnummer (voorkeur GSM-nummer)
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E-mailadres:

GEGEVENS CONTACTPERSOON VOOR DE BETALINGEN
Contactpersoon voor het uitvoeren van de betalingen
Verwantschap
Telefoonnummer (voorkeur GSM)
Heb je een bewindvoerder?

ja

nee

Indien ja, kunnen wij de inschrijving pas aanvaarden na ondertekening van de bewindvoerder.
Deze handtekening is nodig op p 25 en p 35
Naam van de bewindvoerder
Telefoonnummer
E-mailadres

GEGEVENS BEGELEIDING/VOORZIENING (indien van toepassing)
Voornaam en familienaam van je begeleider
Telefoonnummer
E-mailadres
Naam van de voorziening of ondersteunende instantie

GEGEVENS HUISARTS
Naam huisarts/groepspraktijk
Telefoon huisarts

BIJ VERTREK EN TERUGKOMST VAN DE VAKANTIE
Ik ga zelfstandig naar huis. Ik hoef hierbij geen begeleiding.
 Ik ga zelfstandig naar huis, maar ik heb graag begeleiding bij bv. aankoop biljet, uurregeling, …
 Ik word opgehaald, door
GSM-nummer

(naam persoon of organisatie)
(zodat wij tijdig kunnen verwittigen bij file, vertraging,..)

(graag het rechtstreeks nummer van de chauffeur vermelden!)
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MEDISCHE INFO
AARD VAN DE BEPERKING
Wat is de aard van je handicap/beperking? (indien dubbele diagnose, gelieve dit ook te specifiëren)
 Mentaal
 Fysiek

 Licht

 Ernstig

Omschrijf:
Gebruik je een rolstoel?
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 Matig
ja

nee

Zo ja, neem je een eigen rolstoel mee?
 Visueel/Auditief

Omschrijf:

 Psychisch

Omschrijf:

ja

nee

Word je begeleid in een psychiatrische voorziening?

ja

nee

Zo ja, welke
 Gedrags- en/of emotionele stoornis
Omschrijf:
 Autisme

Omschrijf:

 NAH (niet aangeboren hersenletsel)
Omschrijf:

MEDICATIE
Neem je medicatie? 							

ja

nee

Hou je zelf je medicatie bij?						

ja

nee

Heb je ondersteuning nodig bij het innemen van je medicatie?

ja

nee

Indien ja:

Omschrijf waaruit die ondersteuning bestaat?

! Gelieve het overzicht van de in te nemen medicatie uitgetypt op een apart blad bij deze
inschrijvingsfiche te voegen. Dit om onduidelijkheden of niet leesbare informatie te vermijden.
Gelieve per medicijn volgende gegevens te vermelden:
Naam medicijn – Waarvoor dient het medicijn – Tijdstip – Hoeveelheid
Gelieve dit blad (met de laatste update) ook mee te geven bij het vertrek.
Als er iets wijzigt op vlak van je gezondheid of je medicatie nadat je deze fiche hebt verstuurd,
gelieve ons hiervan te verwittigen voor het vertrek van de reis.
Vzw Kompas voorziet enkel EHBO (geen Dafalgan noch Immodium, …), geen medicatie.
GELIEVE EEN EIGEN REISAPOTHEEK TE VOORZIEN.

PSYCHOSOMATIEK
Heb je soms psychosomatische klachten?  			

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Indien ja, graag toelichten:

EPILEPSIE
Heb je epilepsie? 							
Zo ja,
Neem je hiervoor medicatie?						
Graag info vermelden op het medicatie overzichtsblad

MEDISCHE

Hoe vaak heb je een aanval?

VRAGENLIJST

Hoe kunnen we een aanval herkennen?
Zijn er aanleidingen – signalen vooraf?
Op welke manier kunnen we je hierbij ondersteunen?
Wanneer moet er een ambulance gebeld worden?

SUIKERZIEKTE
Heb je suikerziekte?  							

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Zo ja,
Neem je hiervoor medicatie? 						
Graag info vermelden op het medicatie overzichtsblad
Zijn er aandachtspunten met betrekking tot je voeding? 	
Welke
Zijn er vaste tijdstippen waarop je dient te eten?		 	
Welke

OVERDRAAGBARE AANDOENING
Heb je een overdraagbare aandoening?				

Zo ja, graag extra informatie omtrent medicatie & voorzorgsmaatregelen

ALLERGIEËN
Ben je allergisch aan iets?		

				

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Zo ja, aan welke producten?
Neem je hiervoor medicatie?
Zijn er bepaalde extra aandachtspunten?

Mag je bepaalde dingen niet eten?		

			

Zo ja, geef aan wat precies

Ben je vegetariër (dat is iemand die geen vlees eet)?
Zo ja, wat eet je niet/wel

INENTINGEN
Ben je ingeënt tegen?

Tetanus

ja

nee

			Hepatitis A

ja

nee

				Hepatitis B

ja

nee

Datum inenting:
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VERZORGING
Was jij je zelfstandig?

ja

nee

(graag toelichten hieronder)

Indien nee, welke ondersteuning heb je hierbij nodig?
(mondelinge aanmoediging/herinnering – controle – hulp bij het wassen van rug, haren, andere…)
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Kleed jij jezelf aan?

ja

nee

(graag toelichten hieronder)

Indien nee, welke ondersteuning heb je hierbij nodig?

Plas je soms in je bed?

ja

(Graag toelichten hieronder)

nee

Indien ja, welke ondersteuning heb je hierbij nodig?

Eventueel bijkomende toelichtingen of aandachtspunten bij de verzorging:

Opmerking:
Indien vzw Kompas, op basis van de ontvangen informatie, van mening is dat thuisverpleging
voor jou nodig is dan zal deze worden aangevraagd en zullen de eventuele kosten aan jou
worden doorgerekend.

PRAKTISCH
Heb jij een blauwe parkeerkaart ?
Zo ja, gelieve deze mee te nemen op vakantie

ja

nee

INHOUDELIJK – WIE BEN JE ?
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Dit luik omvat informatie over wie je bent, wat je nodig hebt en wat voor jou belangrijk is, hoe
we het best met jou kunnen omgaan en waar we rekening mee moeten houden. Deze info is voor
ons van belang om een goed beeld te kunnen vormen en helpt ons ervoor te zorgen dat je een
goede vakantie hebt.

WOONSITUATIE
Woon je alleen?						

ja

nee

Doe je beroep op een dienst begeleid wonen ?

ja

nee

Woon je samen met anderen in een huis?		

ja

nee

ja

nee

Omschrijf
Woon je in een voorziening? 				
Omschrijf

OMGAAN MET GELD
Hou je zelf je zakgeld bij?

ja, volledig			

					  Ik hou een gedeelte zelf bij, de rest geef ik in bewaring bij de
begeleiding.
Hoeveel mag je zelf bijhouden? €
					

nee

Zijn er aandachtspunten of zaken waar we extra dienen op te letten ?

Om onaangename verrassingen te vermijden, vragen we om 50 euro van het zakgeld apart te
houden (bij voorkeur in kleine briefjes en in een aparte envelop) en deze bij het begin van je
vakantie af te geven aan de reisbegeleiding. Dit bedrag zal gebruikt worden om een deel van de
uitstappen te betalen.

ALCOHOL EN ROKEN
Mag je alcohol drinken? 					

ja

nee

Zijn er afspraken omtrent het drinken van alcohol ? Welke afspraken ?

Rook je? 							

ja

nee

Zo ja, hou je je sigaretten zelf bij? 			

ja

nee

Zijn er bepaalde afspraken omtrent het roken? Welke afspraken?
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AANWEZIGHEID VAN EEN BEGELEIDER
Kan/mag je op vakantie soms alleen blijven 			

ja

nee

Wat houdt dit alleen zijn in 					

Alleen op kamer

Alleen in het verblijf

Wat is de periode die jij kan overbruggen zonder aanwezigheid van een begeleider?
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halve dag

hele dag

Zijn er bepaalde afspraken omtrent het alleen blijven?

ja

nee

ja

nee

Kan je zonder begeleiding een vreemde stad of dorp in?

ja

nee

Heb je een goede oriëntatie?					

ja

nee

ja

nee		

aantal uren

Welke afspraken?
Heb je nood aan duidelijkheid en structuur?			
Zo ja, licht toe

ZELFSTANDIGHEID IN EEN VREEMDE OMGEVING

INTERESSES EN VAARDIGHEDEN
Wat verwacht je van een vakantie?
Wat doe je graag op vakantie?
Wat doe je niet graag op vakantie?
Wat zijn je favoriete activiteiten?
Speel je graag spelletjes?

ja

nee

Welke?

Doe je graag sport? 		

ja

nee

Welke?

Hou je van musea? Cultuur?

ja

nee

Winkel je graag? 			

ja

nee

Luister je graag naar muziek?

ja

nee

Welke?

ja

nee

Welke?

Wat is je lievelingsgerecht?
Wat lust je niet?
Kijk je graag naar films? 		
Wat is belangrijk in jouw leven?
Heb je vaste rituelen?

SLAAPGEWOONTES
Ben je gewoon van een kamer te delen? 			

(let wel : de vakantie gaat door in tweepersoonskamers – je zal dus een kamer moeten delen)
Wat is hierbij belangrijk voor jou?
Heb je last van snurken of praten in de slaap?		

ja

nee

ja

nee		

Verduidelijk
Heb je bepaalde slaapgewoontes? Rituelen?			
Omschrijf
Welke ritme heb je? (vroeg op – laat in bed – veel slaap nodig - …)
Zijn er andere zaken die voor de begeleiding van belang zijn?

HOUDING EN GEDRAG – FUNCTIONEREN IN GROEP
Ben je in staat om eigen keuzes te maken?

ja

nee, hulp is nodig. Waaruit bestaat die hulp?

Kan jij je eigen mening naar buiten brengen?

ja

nee, hulp is nodig. Waaruit bestaat die hulp?

Kan jij luisteren naar anderen? 			

ja

nee, moeilijk. Wat is hierbij nodig?

ja

nee. Welke ondersteuning is hierbij nodig?

Hoe ga je om met een conflict?
Vraag jij hulp als je iets niet weet? 		

Heb je nood aan nabijheid? (iemand in de buurt)

ja

nee

Heb je graag een babbel? 				

ja

nee

Heb je nood aan affectie? 				

ja

nee

Maak je snel vrienden?					

ja

nee

Word je snel boos?						

ja

nee

Hoe ga je om met drukte – teveel prikkels?
Hoe geef je aan dat het voor jou te druk is?
Wat heb je dan nodig?

Wat maakt jou gemakkelijk boos? Wat ergert er jou? Zijn er bepaalde aanleidingen?

Hoe kunnen we merken dat je boos of geïrriteerd bent? Wat doe je dan?

Welke handvaten zijn hierbij van belang voor de begeleiders? Wat heb je dan nodig?

Welk gedrag heb jij waar anderen zich kunnen aan storen?
Waaruit bestaat dit gedrag?
Hoe ga je daarmee om?
Welke handvaten/tips zijn hierbij van belang voor de begeleiding?
Loop je in bepaalde situaties weg?			
Wat is hiervoor de aanleiding?
Wat heb je dan nodig?
Hoe kunnen we dat voorkomen?

ja

nee

MEDISCHE
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BEWEGINGSMOGELIJKHEDEN
Wandelen
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Hoelang kan je ongeveer wandelen aan één stuk?

minder dan 1 uur / minder dan 5 km

								

tussen 1u en 2u / tussen 5 en 10 km

								

meer dan 2u / onbeperkt

Wat is hierbij jouw tempo?				

heel traag

tot traag

								

gewoon		

4 km/u

								

snel		

meer dan 4 km/u

Fietsen
Kan je fietsen?						

ja

nee

Met welke fiets kan je fietsen?				

gewone fiets

Hoe lang kan je ongeveer fietsen? 			

minder dan 1u

								

tussen 1u en 2u

								

meer dan 2u

Wat is hierbij jouw tempo?				

traag		

Ben je gewoon van in het verkeer te fietsen?		

ja

nee

ja

nee

driewieler

andere

gewoon

snel

Zwemmen
Kan je zwemmen? 					

in ondiep

TOT SLOT
Zijn er vaste afspraken (bij je thuis of in je voorziening) die jou helpen en die de begeleiding van
de reis moeten weten? 					

ja

nee

Zo ja, welke?
Zijn er nog bijzonderheden die voor de reisbegeleiding van belang kunnen zijn?

Indien jij een persoonlijke fiche hebt met extra informatie die belangrijk kan zijn voor onze
begeleiding, gelieve deze bij te voegen. Voor deelnemers aan een vakantie voor groep 3 of 4,
gelieve ook p 36 in te vullen indien van toepassing.
Deze vragenlijst werd ingevuld door: (indien iemand anders dan de deelnemer)
Naam:
Relatie tegenover de deelnemer:
E-mailadres:
Persoon die bereikbaar is indien er bijkomende vragen zijn over deze vragenlijst:
Naam:
Telefoon:

MEDISCHE

E-mailadres:
We vragen om deze vragenlijst volledig en naar waarheid in te vullen. Bij het geven van onjuiste

VRAGENLIJST

en/of onvolledige informatie kan vzw Kompas jou uitsluiten van deelname aan een vakantie. Dit
geldt ook m.b.t. de informatie over de bewindvoering. Vzw Kompas kan niet verantwoordelijk
worden gesteld voor gebeurtenissen die een gevolg zijn van het niet correct of onvolledig
invullen van deze vragenlijst.
Ondergetekende(n)

verklaart/verklaren dat zij deze

vragenlijst naar waarheid hebben ingevuld.
Datum:
Handtekening deelnemer
! Voor personen met een bewindvoerder hebben we de handtekening van de bewindvoerder nodig.
Handtekening bewindvoerder
! Voor personen die verlengd minderjarig zijn hebben we de handtekening van de ouder of voogd nodig.
Handtekening wettelijke vertegenwoordiger
Bedankt voor het invullen van deze medische vragenlijst!
Gelieve dit samen met je inschrijvingsformulier terug te sturen naar:
vzw Kompas
Dienst Weekends en Reizen
Beekstraat 1
9030 Mariakerke
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Enkel in te vullen als je meegaat op een vakantie
met groep 3 of 4
MEDISCHE OPVOLGING EN THUISVERPLEGING
Vzw Kompas kan indien nodig, thuisverpleging aanvragen. Graag weten wij wat meer specifieke
informatie om door te geven aan de thuisverpleging.
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Moeten we voor jou thuisverpleging aanvragen? 			

ja

nee

Indien “ Nee “, heb je enkel mondelinge aanmoediging/herinnering nodig?

! Indien je meer dan mondelinge aanmoediging/herinnering nodig hebt, zullen wij thuisverpleging
voorzien. De begeleiding van vzw Kompas is niet verantwoordelijk voor de ondersteuning bij de
persoonlijke verzorging (wassen/toilet).
Welke medische zorgen zijn er voor jou nodig van de thuisverpleging?
Door wie?

Korte omschrijving van de medische zorgen Frequentie/tijdstip

Een verpleegkundige

Frequentie:

Ochtend
Avond

Middag
Nacht

Ander:

Word jij momenteel ondersteund door thuisverpleging?

ja

nee

Is er een Katz-score opgemaakt voor jou? 				

ja

nee

Zo ja, wat is je Katz-score?
Nodige documenten voor thuisverpleging:
•

Indien er sprake is van bv wondverzorging of toedienen van een inspuiting, hebben we een
doktersbriefje nodig om af te geven aan de thuisverpleging. Daarnaast hebben we ook je
identiteitskaart en 2 kleefbriefjes van je mutualiteit nodig.

•

Indien het enkel over lichaamsverzorging en toedienen van medicatie gaat, volstaat je
identiteitskaart en 2 kleefbriefjes van je mutualiteit.

ROLSTOELGEBRUIK
(Op de vakanties van groep 3 en 4 kunnen er maximum 2 rolstoelgebruikers mee!)
Heb je een rolstoel nodig? 						

ja

nee

Zo ja,
Wanneer gebruik je een rolstoel? Altijd? Of enkel voor langere afstanden?
Breng je zelf een rolstoel mee op reis? 				

ja

Zo ja, 										

Manueel

nee
Elektrisch

