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Vertel eens...
Over een tijdje komt u bij ons wonen. 
We willen u graag voor die tijd al wat 
beter leren kennen. Zodat we onze zorg 
straks zo goed mogelijk bij u en uw 
wensen kunnen laten aansluiten. Uw 
welzijn staat voorop!

Wij zijn benieuwd naar uw verhaal! Wilt u ons iets vertellen over 
uw levensgeschiedenis, wat uw interesses zijn, wat belangrijk 
voor u is?

Aangenaam kennis te maken!
Op de volgende pagina’s vindt u onze vragen. Onder iedere 
vraag is ruimte om uw verhaal te schrijven. 

Heeft u moeite met schrijven? Misschien wil iemand uit uw 
omgeving u hierbij helpen. Of beantwoordt u de vragen liever 
online? Dat kan ook, via de website van Atlant. 
www.atlant.nl/onze zorg/verteleens 

Vragen? Neem contact op met één van onze medewerkers 
van Zorgentree via 055 506 74 56 of info@atlant.nl. 
Zij helpen u graag. 

voorkant Mevrouw Top heeft samen met haar dochter, mevrouw Broekers, alle verhalen op een rijtje gezet
links Marja van der Weerd luistert graag naar de voorkeuren van meneer Reijnen



54 Fotobijschrift, persoonlijk verhaal over diegene in kwestieMevrouw en meneer Hoogers zijn al heel lang getrouwd, dat heeft ze gevormd

Naam

Geboortedatum

 
Vertel eens...

…over uw achtergrond
Bijvoorbeeld waar u geboren bent en waar u hebt gewoond. 
Uit wat voor gezin komt u? Heeft u broers en/of zussen? 



76

 Vertel eens...

…over uw werkzame leven
Bijvoorbeeld wat voor opleiding u heeft gevolgd. 
Wat voor werk u heeft gedaan. 

 Vertel eens...

…over uw gezin
Bijvoorbeeld of u getrouwd bent (geweest). 
Heeft u kinderen?



Fotobijschrift, persoonlijk verhaal over diegene in kwestie 98 De grote hobby van de heer Van de Kamp is fietsenmaken, bij Atlant doet hij dat nog steeds

 Vertel eens...

…over uw dag-invulling
Bijvoorbeeld wat uw hobby’s zijn of waren,  wat u leuk vindt om te 
doen. Heeft u sociale contacten die belangrijk voor u zijn? Bent u een 
gezelschapsmens of bent u liever op uzelf?
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 Vertel eens...

…over uw dagelijkse ritme
Bijvoorbeeld of u een ochtend- of avondmens bent. Op welke tijden 
staat u op en gaat u naar bed? Wat vindt u lekker om te eten en te 
drinken   ? Welke vaste gewoontes heeft u?

 Vertel eens...

…over uw levensbeschouwing 
Bijvoorbeeld of u een geloofsovertuiging heeft. Speelt religie een rol in 
uw leven? Wat is hierin belangrijk voor u?



1312 Fotobijschrift, persoonlijk verhaal over diegene in kwestieMevrouw Schut vindt het belangrijk net zo te wonen als thuis, maar dan met zorg dichtbij

 Vertel eens...

…over uw verwachtingen van 
het wonen bij Atlant 
Bijvoorbeeld of u zich ergens zorgen over maakt. Waar verheugt u zich 
wellicht op? Wat betekent het voor u om te (moeten) verhuizen? Wat 
verwacht u van de zorg? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat u zich snel 
bij ons thuis voelt?



Fotobijschrift, persoonlijk verhaal over diegene in kwestie 1514 Mevrouw de Ruiter vertelt graag over vroeger, fijn te horen, zo kan men het beste op haar wensen inspelen

 Vertel eens...

…wat u verder nog graag over 
uzelf aan ons wilt vertellen

Dank voor uw verhaal! 
Uw verhaal wordt door ons beschouwd als vertrouwelijke informatie en wordt 
bewaard    in uw cliëntdossier. Alleen daarvoor bevoegde medewerkers en uzelf hebben 
toegang tot het elektronische cliëntdossier (ECD).



16 Postbus 10 | 7300 AA Apeldoorn | Telefoon 055 506 74 56
info@atlant.nl | www.atlant.nl

sprengenhof Dr. Piekemalaan 33, Ugchelen
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