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 MULTIDISCIPLINAIR OVERDRACHTSFORMULIER   

Naam  Geboorte Datum:       /       /            BSN: 

Discipline Vragen Bijzonderheden/ Samenvatting / aanvullende opmerkingen 
 

 Huisarts/ specialist  

 Datum 

Medische diagnose  

Fase van de behandeling   

Persoonlijke omstandigheden  

  Ja  Nee NVT Bijzonderheden/ Samenvatting / aanvullende opmerkingen 

Fysiotherapie  Beperkingen in het fysiek functioneren     
 

Verminderde uithoudingsvermogen / conditie    

Afname van spierkracht     

Verminderde (gewrichtsmobiliteit)    

Ingeschakelde Fysiotherapeut: 
 

 

Diëtetiek Is de patiënt onbewust afgevallen of aangekomen, ongeacht zijn 
voedingsstatus 

    
  

Screening op ondervoeding SNAQ-65 positief    

Verminderde/ slechte eetlust/ kauw / slikproblemen    
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Klachten zoals: smaakverandering,  misselijk, braken, diarree of 
obstipatie 

   

Vermoeidheid/zwakte    

 Ingeschakelde diëtist:  
 

 

Ergotherapie Beperking in uitvoeren dagelijkse activiteiten (zelfverzorging, 
huishouden, werk, ontspanning, mobiliteit) 

Ja  Nee NVT Bijzonderheden/ Samenvatting / aanvullende opmerkingen 

 
Aanpassingen, hulpmiddelen of voorzieningen nodig     

 
 
 

Verstoorde balans belasting- belastbaarheid    

(over)belasting mantelzorg    

Omgaan met pijn e/o vermoeidheid    

 Ingeschakelde Ergotherapeut:  
 

 

 Ja  Nee NVT Bijzonderheden/ Samenvatting / aanvullende opmerkingen 

Psychologie (P)  
 

Psycholoog      

 Angst       

Depressie    

Stress    

Piekeren    

Existentiële thema’s    

Verwerking en acceptatie ziekte, lichaam    
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Omgang met chronische vermoeidheid    

Partnerrelatie- of gezinsproblemen vanwege de ziekte    

Ingeschakelde Psycholoog /Oefentherapeut  Psychosomatiek:  
 

  Ja  Nee NVT Bijzonderheden/ Samenvatting / aanvullende opmerkingen 

Bandagist  Heeft de patiënt last van vochtophopingen door een vermindering van 
de bloedcirculatie als gevolg van operaties of behandelingen (bijv. 
verwijderen lymfeklieren)? 

    

 Zijn er verhardingen in de huid opgetreden als gevolg van operaties of 
behandelingen (bijv. bestralingen)? 

   

Is de patiënt rolstoelafhankelijk geworden en zetten de benen 
hierdoor op? 

   

Ingeschakelde Bandagist: 
 

 

 Ja  Nee NVT Bijzonderheden/ Samenvatting / aanvullende opmerkingen 

Huidtherapeut en  
Oedeemfysiotherapeut 

Is er sprake van zichtbaar oedeem?     

 Is er verharding van de huid/fibrose?     
 
 
 
 
 
 

Is het litteken zacht/soepel en rustig van kleur?    

Merkt de patiënt dat het desbetreffende lichaamsdeel moeilijker te 
bewegen is?  

   

Is er een loom en/of zwaar gevoel in het desbetreffende 
lichaamsdeel? 

   

Is er sprake van zichtbaar oedeem?    

Ingeschakelde Huidtherapeut/ Oedeemfysiotherapeut: 
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Thuiszorg  Is er noodzaak voor inschakelen van (tijdelijke thuiszorg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thuiszorg  

 

MEDISCHE BEHANDELING INDIEN BEKEND 

 

⃝  Operatie ……/……./………    ⃝  Radiotherapie (periode):  

  

⃝  Chemotherapie (periode): 

Middel:   

 

 

 ⃝  Immuuntherapie (periode): 

Middel:  

 

 

  ⃝  Hormoontherapie: 

 


