
Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen en in blokletters.  
U kunt zich ook online aanmelden via www.zilverenkruis.nl

Aanvraagformulier Hulphonden 

Gegevens verzekerde
Voorletter(s)    Tussenvoegsel   Achternaam  

Straatnaam  Huisnr.        Toevoeging  
Postcode         Woonplaats     Land   
Geboortedatum   -   -          Man     Vrouw   Burgerservicenummer             
Polisnummer  

        
Naam aanvragend specialist  

Aanvraag voor    Hulphond     Gebruiksvergoeding    

Hond in       Eigendom     Bruikleen

1  Wat is de functionele indicatie op basis waarvan u de hulphond aanvraagt?

2  Wat zijn de functionele beperkingen en mogelijkheden van de verzekerde rond zelfredzaamheid?

3  Welke praktische problemen in de ADL zijn het gevolg van de functionele beperkingen?

4  Wat is er tot nu toe aan gedaan om deze problemen op te lossen?

5  Heeft de verzekerde hiervoor al hulpmiddelen uitgeprobeerd?
Zo ja, welke? Op welke punten voldoen ze niet en waarom voldoen ze niet?

Zo nee, waarom niet? 

6  Als de verzekerde al zorgondersteuning krijgt:
Welke ondersteuning krijgt verzekerde voor mobiliteit, hoe vaak en hoelang?
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  7  Welke ondersteuning krijgt verzekerde voor ADL, hoe vaak en hoelang?

8  Welke ondersteuning krijgt verzekerde voor HDL, hoe vaak en hoelang?

9  Op welke punten voldoet deze ondersteuning niet en waarom?

10  Waarom is een hulphond de meest adequate oplossing voor de aangegeven problematiek?

11  Voor welke handelingen in huis zal de hulphond worden ingezet, hoe frequent komen deze handelingen voor?

12  Voor welke handelingen buitenshuis zal de hulphond worden ingezet, hoe frequent komen deze handelingen voor?

13  Welke professionele (formele) zorg ontvangt verzekerde:

Zorgvorm Uren per week Ingeschatte vermindering formele zorg

Persoonlijke verzorging

Ondersteunende begeleiding

Huishoudelijke verzorging

Verpleging

Anders namelijk

14  Welke niet-professionele (informele/mantel) zorg ontvangt verzekerde:

Zorgvorm Uren per week Ingeschatte vermindering formele zorg

Persoonlijke verzorging

Ondersteunende begeleiding

Huishoudelijke verzorging

Verpleging

Anders namelijk
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Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier in de antwoordenvelop naar Zilveren Kruis,
Afd. Zorginkoop,  Postbus 631, 8000 AP Zwolle

Route verstrekking en vervanging hulphonden 

Indienen aanvraagformulier  
hulphonden bij Zilveren Kruis 
(functionele indicatiestelling)

Vervanging hulphond  
(bij ongewijzigde functionele indicatie)

Aanvraag wordt beoordeeld  
door de kwaliteitsadviseur Zilveren Kruis 

Akkoord door Zilveren Kruis
Verzekerde ontvangt een  

afwijsbrief van Zilveren Kruis

Verzekerde ontvangt schriftelijk 
akkoord incl. machtigingsnummer

Praktische indicatiestelling  
door leverancier

Praktische indicatiestelling  
akkoord

Verzekerde ontvangt een  
afwijsbrief van leverancier

Tekenen bruikleenovereenkomst,  
matchen duo en begin training

Declaratie vindt plaats na  
definitieve levering hond


	Gegevens verzekerde: 
	Achternaam: 
	Tussenvoegsel: 
	undefined: 
	Huisnr: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	Woonplaats: 
	Toevoeging: 
	Geboortedatum: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Man: Off
	Vrouw: Off
	Burgerservicenummer: 
	Polisnummer: 
	Naam aanvragend specialist: 
	Hulphond: Off
	Eigendom: Off
	Gebruiksvergoeding: Off
	Bruikleen: Off
	1  Wat is de functionele indicatie op basis waarvan u de hulphond aanvraagt: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	2  Wat zijn de functionele beperkingen en mogelijkheden van de verzekerde rond zelfredzaamheid: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	3  Welke praktische problemen in de ADL zijn het gevolg van de functionele beperkingen: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	4  Wat is er tot nu toe aan gedaan om deze problemen op te lossen: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	Zo ja welke Op welke punten voldoen ze niet en waarom voldoen ze niet: 
	undefined_18: 
	undefined_19: 
	Zo nee waarom niet: 
	undefined_20: 
	undefined_21: 
	Welke ondersteuning krijgt verzekerde voor mobiliteit hoe vaak en hoelang: 
	undefined_22: 
	undefined_23: 
	undefined_24: 
	7  Welke ondersteuning krijgt verzekerde voor ADL hoe vaak en hoelang: 
	undefined_25: 
	undefined_26: 
	undefined_27: 
	8  Welke ondersteuning krijgt verzekerde voor HDL hoe vaak en hoelang: 
	undefined_28: 
	undefined_29: 
	undefined_30: 
	9  Op welke punten voldoet deze ondersteuning niet en waarom: 
	undefined_31: 
	undefined_32: 
	undefined_33: 
	10  Waarom is een hulphond de meest adequate oplossing voor de aangegeven problematiek: 
	undefined_34: 
	undefined_35: 
	undefined_36: 
	11  Voor welke handelingen in huis zal de hulphond worden ingezet hoe frequent komen deze handelingen voor: 
	undefined_37: 
	undefined_38: 
	undefined_39: 
	12  Voor welke handelingen buitenshuis zal de hulphond worden ingezet hoe frequent komen deze handelingen voor: 
	undefined_40: 
	undefined_41: 
	undefined_42: 
	Uren per week: 
	Ondersteunende begeleiding: 
	Huishoudelijke verzorging: 
	Verpleging: 
	Anders namelijk: 
	Uren per week_2: 
	Ondersteunende begeleiding_2: 
	Huishoudelijke verzorging_2: 
	Verpleging_2: 
	Anders namelijk_2: 


