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De zorgbemiddelaar 

 

 Bij het opstarten van een thuiszorgdossier wordt een 
zorgbemiddelaar aangeduid. 

     De zorgbemiddelaar wordt gekozen door de patiënt/       
 cliënt. 

    De zorgbemiddelaar is één van de betrokken hulpverle-
 ners of mantelzorger 

     Functie van de zorgbemiddelaar: 
 “aanspreekpunt” binnen de zorgsituatie 
 stemt de werking van de verschillende hulpverleners op 

elkaar af 
 informeert de patiënt/cliënt, de hulpverleners en de 

familie over de bestaande voorzieningen, hulpmiddelen 
en tegemoetkomingen 

 verwijst, indien nodig, door naar andere diensten of 
disciplines 

 respecteert en bewaakt de belangen van de patiënt/
cliënt en de thuisverzorgers 

 scoort de patiënt/cliënt driemaandelijks aan de hand 
van de “scoreschaal inzake zorgbehoevendheid 
WECKX”, dit in overleg met de betrokkenen binnen de 
zorgsituatie 

 regelt het administratieve luik van het thuiszorgdossier 
 



Administratieve taak van de zorgbemiddelaar 

 Bij het opstarten van het thuiszorgdossier zorgt de 
zorgbemiddelaar ervoor dat de identificatiefiche inge-
vuld en ondertekend wordt door alle betrokkenen. 

 Een kopie van deze volledig ingevulde en onderteken-
de fiche wordt binnen de maand na opstart bezorgd 
aan de SEL Zorgregio Aalst dit per post, mail of fax 

 Wijzigingen in het thuiszorgdossier worden ook bin-
nen de maand doorgegeven aan de SEL   duidelijke 
melding van naam cliënt en rijksregisternummer en de 
wijziging  (cf. wijziging van zorgbemiddelaar, wijziging 
 bereikbaarheidsgegevens) 

 De stopzetting van het thuiszorgdossier wordt binne 
de maand doorgegeven aan de SEL met  duidelijke 
vermelding van de naam van de cliënt en rijksregister-
nummer met  vermelding van de datum en de reden 
van stopzetting. (overlijden, opname WZC, ….) 

 De patiënt/cliënt wordt per kwartaal gescoord en deze 
scores worden aan het einde van het jaar doorge-
stuurd naar de SEL. Dit kan aan de hand van een sja-
bloon zie onze website : www.selaalst.be onder down-
loads.  

 Bij stopzetting van een dossier dienen we een score te 
ontvangen van het voorafgaande kwartaal. 
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