Aanmeldformulier Gezinsweek
Stichting Tante Lenie
Stichting Tante Lenie biedt gezinnen met een kind dat ernstig of langdurig ziek is ten gevolge van
een ongeval, chronische of levensbedreigende ziekte, een gezinsweek aan. Om als gezin even bij
te komen van de dagelijkse druk die de zorg voor het zieke kind met zich meebrengt.
Gezinsweek
Jaarlijks organiseert Stichting Tante Lenie vijf gezinsweken op diverse locaties. Per gezinsweek
nemen zes tot acht gezinnen deel, afhankelijk van locatie en grootte van de gezinnen. De
gezinnen worden verwelkomd op maandag ochtend en zwaaien wij op vrijdag na de lunch uit. Wij
proberen zoveel mogelijk een aantrekkelijk groepsprogramma samen te stellen voor heel het
gezin.
Chalet op bungalowpark Cantecleer
In de bosrijke omgeving van Groesbeek heeft Stichting Tante Lenie op bungalowpark Cantecleer
een aangepast chalet. Gezinnen die om welke reden niet kunnen deelnemen aan een gezinsweek,
bieden wij een verblijf in het chalet aan. Het chalet is van alle gemakken voorzien. Hier worden
geen activiteiten aangeboden, het gezin zorgt in alle opzichten voor zichzelf.
Welke gezinnen komen in aanmerking voor een gezinsweek of verblijf in het chalet?
•

Gezinnen met een ernstig of langdurig ziek kind ten gevolge van een ongeval, chronische
of levensbedreigende ziekte in de leeftijdscategorie van 4 t/m 16 jaar.

•

De gezinsweek is voor heel het gezin. Er wordt in principe geen leeftijdsgrens aan de
deelnemende broertjes of zusjes gesteld; zij kunnen dus jonger dan 4 jaar of ouder dan 16
jaar zijn.

•

Het gezin is woonachtig in Nederland en heeft de Nederlandse nationaliteit.

•

Een kopie Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) en een kopie
Ziektekostenverzekering dienen bij het huisbezoek overhandigd te worden.

•

Het gezin toont de nodige sociale cohesie en is in staat met andere gezinnen op een
prettige manier op te trekken.

•

Er is geen financiële eigen bijdrage. Wel worden de gezinnen na de gezinsweek gevraagd
ons te helpen. Dat kan op allerlei manieren. Door het eenmalig of structureel steunen van
onze stichting, door zich als vrijwilliger aan te melden of door een actie te organiseren in
de buurt, op het werk of op school.

•

Het zieke kind is in staat zonder verpleegkundige of specifieke medische hulp te komen
logeren. Sommige locaties zijn beperkt rolstoeltoegankelijk en eigen vervoer voor de
rolstoelgebruiker ter plaatse is gewenst.

•

Als er verandering optreedt ten aanzien van de mobiliteit tussen het tijdstip van
bevestiging van de deelname en de werkelijke datum, dienen de behandelend arts en
Stichting Tante Lenie hiervan op de hoogte te worden gebracht, zodat gekeken kan worden
of deelname nog mogelijk is. Dit gebeurt door overleg tussen de plaatsingscommissie en
Stichting Tante Lenie. Wordt geen gehoor gegeven aan de melding over een verandering in
de mobiliteit, dan bestaat de mogelijkheid uitgesloten te worden om aanwezig te kunnen
zijn tijdens de gezinsweek.
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•

De ouders zijn verantwoordelijk voor de zorg en begeleiding van hun zieke kind en hun
andere deelnemende kinderen.

•

Als een ziek kind tijdens de gezinsweek naar het ziekenhuis moet, dienen de ouders
zelfstandig met het zieke kind naar het ziekenhuis te gaan. De vrijwilligers zullen dan zorg
dragen voor de andere kinderen uit dat gezin.

Hoe kan een gezin zich aanmelden?
•

De medische gegevens op het aanmeldformulier dienen door de behandelend specialist te
worden ingevuld, nadat hij / zij daartoe gemachtigd is door de ouders. De ouders
machtigen de behandelend specialist door het ondertekenen van het formulier.

•

De behandelend specialist stuurt het ingevulde aanmeldformulier op naar het secretariaat
van Stichting Tante Lenie, ondertekend en voorzien van een stempel van het ziekenhuis.

Selectieprocedure
•

De aanmelding wordt beoordeeld door een onafhankelijke plaatsingscommissie.

•

Daarna vindt een huisbezoek aan het gezin plaats voor nadere kennismaking.

•

Aangemelde gezinnen die niet passen binnen de doelgroep van Stichting Tante Lenie,
krijgen daarover bericht van de stichting.

Stichting Tante Lenie
06-50251837
E-mail: tantelenie@stichtingtantelenie.nl
Website: www.stichtingtantelenie.nl
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Gegevens in te vullen door ouders / verzorgers
Machtiging tot het verstrekken van gegevens
Gegevens kind(eren) / gezin
Naam/geb. d.d. kind
Naam/geb. d.d. broertje
Naam/geb. d.d. broertje
Naam/geb. d.d. zusje
Naam/geb. d.d. zusje
Naam/geb. d.d.
moeder/verzorgster
Naam/geb. d.d.
vader/verzorger
Beroep
moeder/verzorgster
Beroep
vader/verzorger
Adres ouders/verzorgers
Postcode / Woonplaats
Telefoonnummers

0

/ 06

E-mail
De ouders / verzorgers machtigen hierbij de behandelend arts van hun hiervoor genoemd kind om
(medische) gegevens ter beschikking te stellen aan de plaatsingscommissie. Deze gegevens
worden alleen gebruikt in het kader van de plaatsing voor deze gezinsvakantie en zullen uiterst
vertrouwelijk worden behandeld. Indien nodig zullen de leden van de plaatsingscommissie
contact opnemen met de huisarts om tot een betere beoordeling te kunnen komen, hiervoor
wordt ook toestemming verleend.
Datum
Handtekening ouder / verzorger

Dit formulier dient u ingevuld en ondertekend aan het secretariaat van Stichting Tante
Lenie toe te sturen! Dit kan alleen per mail.
Stichting Tante Lenie
06-50251837
E-mail: tantelenie@stichtingtantelenie.nl
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Het is noodzakelijk dat onderstaande gegevens zo uitgebreid mogelijk ingevuld worden zodat de
plaatsingscommissie haar juiste beoordeling kan maken.

Medische gegevens in te vullen door de behandelend specialist
Wat is de diagnose?
Korte samenvatting van het ziektebeloop.

Welke behandeling vindt thans plaats?

Hoe zijn de vooruitzichten van uw patiënt op de korte termijn (1 jaar)?

Zijn er relevante medische zaken die voor dit verblijf van belang zijn, bijvoorbeeld medicatie,
gebruik van rolstoel en mogelijke complicaties.

Zijn er andere, bijvoorbeeld sociale omstandigheden, die van belang zijn voor het welslagen van
een gezinsweek?

Waarom acht u een gezinsweek in het belang van het gezin, medische en sociale argumenten
formuleren.
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Is dit gezin al eerder uitgenodigd door andere organisaties?
Indien bekend bij welke organisatie en wanneer?

Zijn er voor het gezin mogelijkheden om zelf een dagje uit of op vakantie te kunnen gaan?

Naam behandelend specialist
Adres
Postcode / Plaats
Telefoon
E-mail
Datum

Handtekening behandelend specialist/
stempel ziekenhuis

Naam huisarts
Adres
Postcode / Plaats
Telefoon
E-mail
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