RESTAURANTPAS TOELICHTING
vzw Hello TPN team wil graag het sociale leven van de lotgenoten vergemakkelijken. Ik denk
dat we het allemaal wel erg fijn vinden om te kunnen afspreken met familie en vrienden.
Vaak vinden deze ontmoetingen plaats in een restaurant of brasserie. Dit kan soms aanleiding
geven tot ongemakkelijke situaties omdat heel wat patiënten die artificieel gevoed worden
slechts in beperkte mate kunnen eten of een aangepast dieet moeten volgen. Daar willen wij
verandering in brengen en ervoor zorgen dat iedereen kan mee genieten van een gezellig
samenzijn. Want op restaurant gaan heeft niet alleen betrekking op het eten maar ook op het
sociaal contact.
Wat is de restaurantpas?
Met de restaurantpas willen we de drempel verlagen om samen met je vrienden en familie
toch te kunnen deelnemen aan een etentje. De bedoeling van de restaurantpas is dat je de
restauranthouder kan informeren dat je artificieel gevoed wordt en dat je omwille van
medische redenen niet in staat bent om te eten, slechts kleine porties kan eten of een strikt
dieet moet volgen.
We hopen hiermee de drempel te verlagen en ervoor te zorgen dat er verder niet al teveel
vragen worden gesteld en dat de restauranthouder het nodige begrip zal tonen.
Bij de lancering van de restaurantpas zullen we ook Horeca Vlaanderen inlichten over het
bestaan van deze restaurantpas.
Hoe kan ik deze pas aanvragen?
Om een pasje aan te vragen moet de patiënt een aanvraagformulier laten invullen door hun
behandelend arts. Deze kan bevestigen dat je in aanmerking komt voor deze restaurantpas.
Vervolgens kunnen de patiënten de benodigde informatie bezorgen aan vzw Hello TPN en zij
zullen dan een restaurantpas bezorgen.

AANVRAAGFORMULIER RESTAURANTPAS
Gelieve dit formulier in DRUKLETTERS in te vullen
Naam van de aanvrager: ....................................................... Voornaam: ...…………………………………….
Straat: ................................................................................... huisnr.: .........……………bus: ……………………
Postcode:

……………………

Gemeente:

……………………………………………………….

Tel:……………………………………………………………..
Mailadres :……………………………………………………………………………..
Gelieve dit document samen met een ‘recente pasfoto’, waarop u aan de achterkant uw naam +
voornaam en rijksregisternummer vermeldt, onder gesloten omslag, terug te sturen naar:

vzw Hello TPN
Kerklaan 29 – 3590 Diepenbeek
De restaurantpas wordt u toegestuurd na ontvangst van 5 euro. Deze bijdrage wordt gebruikt om de
onkosten te betalen. (drukkosten, verzending) Dit bedrag kan men storten op rekeningnummer
IBAN: BE83 7370 5058 2715 + vermelding naam aanvrager.
vzwHelloTPN verbindt er zich toe uw persoonlijke gegevens met de meeste discretie en respect voor
uw privacy te behandelen. Als patiëntenorganisatie respecteren wij het beroepsgeheim.

MEDISCH ATTEST
Ondergetekende, dokter in de geneeskunde:
..........................................................................................
verklaart dat de genaamde patiënt: …..............................................................................………………………
nood heeft aan een restaurantpas wegens medische redenen.
Naam arts, handtekening & datum en stempel

Handtekening aanvrager:

