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Persoonsgegevens  

Voorletter en naam  

Geboortedatum  

BSN  

Burgerlijke staat  

Telefoonnummer  

Adres  

Postcode  

 

Betrokkenen 

Huisarts  

Wijkverpleging   

1e contactpersoon  

 

Aanmelding 

Aanmelder  

Akkoord deelname 
van de oudere Ja / nee / twijfel 

Toelichting 
Indien gewenst 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dit formulier kunt u mailen naar sociaalarrangeren@sterker.nl 
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 Easycare trap 1- screening op kwetsbaarheid  

Indien Easycare trap 2 reeds afgenomen is (maximaal 3 maanden geleden) deze graag meezenden 
met aanmeldformulier. In dit geval hoeft onderstaande niet ingevuld te worden.  
 
Multimorbiditeit, patiënt heeft: geen of 1 belangrijke chronische aandoening  

2 belangrijke chronische aandoeningen  
3 of meer belangrijke chronische aandoeningen  
onbekend  

Polyfarmacie, patiënt heeft:  
minder dan 4 langdurig voorgeschreven medicijnen  
4 of meer langdurig voorgeschreven medicijnen  
onbekend  

Geheugenproblemen, patiënt heeft:  
geen geheugenproblemen  
lichte vergeetachtigheid  
dementie (gediagnosticeerd)  
onbekend  

Zintuigen, patiënt heeft:  
geen problemen met horen of zien  
enige problemen met horen of zien  
problemen met horen of zien  
onbekend  

Beperkingen dagelijks leven, patiënt:  
kan zichzelf volledig verzorgen zonder hulp van professionele zorg of mantelzorg  
is enigszins afhankelijk van professionele zorg of mantelzorg  
is in hoge mate afhankelijk van professionele zorg of mantelzorg  
onbekend  

Mobiliteit, patiënt is:  
in staat zich zelfstandig te verplaatsen  
in staat zich met enige hulp te verplaatsen  
niet in staat zich te verplaatsen  
onbekend  

Vallen, patiënt is:  
niet gevallen in de laatste 12 maanden  
1 keer gevallen in de laatste 12 maanden  
2 keer of vaker gevallen in de laatste 12 maanden  
onbekend  
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Mantelzorg, patiënt heeft: 
voldoende en stabiele mantelzorg  
onvoldoende of instabiele mantelzorg 
geen mantelzorg  
onbekend  

Eenzaamheid, patiënt heeft: 
geen last van eenzaamheid  
last gehad van eenzaamheid in de laatste 12 maanden 
onbekend  

Sociaal netwerk, patiënt heeft een: 
voldoende groot en kwalitatief sterk sociaal netwerk 
groot maar kwalitatief zwak sociaal netwerk  
klein maar kwalitatief sterk sociaal netwerk  
klein en zwak of geen sociaal netwerk  
onbekend  

Depressieve klachten, patiënt heeft: 
geen depressieve klachten 
depressieve klachten  
onbekend  

Angstklachten, patiënt heeft: 
geen angstklachten 
angstklachten  
onbekend  

Lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten, patiënt heeft: 
geen lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten 
lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten  
onbekend  

Andere psychiatrische klachten, patiënt heeft: 
geen andere psychiatrische klachten 
wel andere psychiatrische klachten, te weten ……………… 
onbekend 
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