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Voor wie wordt zorg aangevraagd?
Naam			: 
Roepnaam		: 
Adres			: 
Postcode en
woonplaats		: 
Geboortedatum	: 
Burgerlijke staat	: 
Samenstelling
huishouden		: 
Telefoon vast	: 
Telefoon mobiel	: 
E-mailadres		:  

Ziektekostenverzekering: 
Polisnummer          :

Sofi/BSN nummer: 

Is er sprake van:
 bewind
 curatele
 mentorschap
 anders, nl      

Wie is contactpersoon?	    	
Naam			:             
Adres			:             
Postcode en            :                        
woonplaats		
Telefoon vast	:             
Telefoon mobiel	:             
E-mailadres		:             
Relatie tot de zorgvrager :      
Aanmeldformulier voor zorg/ondersteuning door een        file_2.png

file_3.wmf

voorziening van De Haardstee

Wie is tweede contactpersoon?	 (Indien van toepassing)   	
Naam			:             
Adres			:             
Postcode en
woonplaats		:                       
Telefoon vast	:             
Telefoon mobiel	:             
E-mailadres		:             
Relatie tot de zorgvrager :      


Is er een MEE-consulent/ hulpverlener Centrum Autisme
Naam                      :      
Organisatie            :      
Telefoon        	:      
E-mailadres		:      
Bent u op dit moment in behandeling bij een organisatie voor GGZ?
                                : Ja / Nee
Ja, bij welke organisatie :                      

Voor welke zorg wordt aangemeld?
 Wonen 
 Dagbesteding
 Ambulante ondersteuning
 Anders, nl:     

Toelichting:      
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Is er een indicatie aanwezig?
	Zo ja, welke organisatie is door u aangewezen als eerste aanbieder van voorkeur?      

Als er sprake is van een indicatie met PGB financiering, graag volledige naam financieel contactpersoon invullen:      
Zo nee, is er reeds een aanvraag ingediend?

Wordt er op dit moment al hulp/ondersteuning/zorg gegeven? 
 ja 
 nee
Zo ja, welke door welke organisatie?      

Wat is op dit moment de dagbesteding? 
 Werk
 School
 Activiteitencentrum
 Thuis
 Studie
 Anders, nl:      


De volgende bijlagen meesturen:
 CIZ-indicatiebesluit zowel bij ZIN als PGB (verplicht).  Indien er nog geen besluit is afgegeven, ontvangen wij graag de aanvraag.
					
 Recente rapportage werk /dagbesteding /stage /school. 
     (verplicht indien aanwezig)

 Volledig verslag psychologisch onderzoek (verplicht indien aanwezig)
 Volledig verslag psychiatrisch onderzoek (verplicht indien aanwezig)

 Overige beschikbare recente rapportage, zoals een zorg- / behandelplan
     (verplicht indien aanwezig)

 Kopie zorgpolis of zorgpas (verplicht)


Graag dit aanmeldformulier digitaal ingevuld, met bijlagen, sturen naar: zorgbemiddeling@dehaardstee.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met een van onze zorgbemiddelaars, telefoonnummer 071-514 41 62 – optie 1 of rechtstreeks: 071-5241047.

