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Aanmeldingsformulier 

Toegang Beschermd Wonen 
 

Waarvoor is dit formulier? 
Met dit formulier vraagt u bij GGD Gelderland-Zuid (regio Nijmegen en regio Rivierenland) een indicatie 
voor Beschermd Wonen aan. GGD Gelderland-Zuid beoordeelt of u daar aanspraak op kunt maken. Wij 
willen graag een goed beeld krijgen van uw hulp- / zorgvraag en uw situatie. Daarom nemen we na 
ontvangst van dit formulier ook nog contact met u op. Binnen 6 weken na ontvangst van uw melding 
brengen wij advies uit aan de gemeente Nijmegen. Wij verzoeken u dan ook het ingevulde formulier, 
inclusief bijlagen, binnen twee weken naar ons terug te sturen. Als de gemeente Nijmegen ons advies 

ontvangen heeft, beslist de gemeente binnen 2 weken of u een indicatie ontvangt.  
 

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 088-144 7020. Wij zijn op werkdagen 
telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur – 12:30 uur.  

Ook zijn wij bereikbaar via het e-mailadres toegangbw@ggdgelderlandzuid.nl. 
Meer informatie vindt u op www.ggdgelderlandzuid.nl en www.nijmegen.nl.  
 
 

In te vullen door cliënt(e) en/of verwijzer 

1. Uw persoonlijke gegevens (cliëntgegevens) 

Achternaam  Tussenvoegsel  

Achternaam 

(meisjesnaam) 

   

Voorletters  Roepnaam   

Geslacht   Man   Vrouw    

Geboortedatum Dag  Maand  Jaar   

Geboorteplaats  

Geboorteland  

Nationaliteit  

Burgerservicenummer  

Nummer ID/paspoort  

 
 

Burgerlijke staat   Ongehuwd  

  Gescheiden 

  Gehuwd 

  Weduwe/weduwnaar 

  Geregistreerd partnerschap 

  Samenwonend 

  Onbekend 

 

Verblijfstatus   Niet van toepassing 

  Verblijfsvergunning onbepaalde tijd 

  Verblijfsvergunning bepaalde tijd 

Indien van toepassing einddatum 

vermelden: __________________  

  Afhankelijke verblijfsvergunning 

  Verblijfsvergunning afgewezen  

  Illegaal 

 

Gezinssamenstelling   Gehuwd / samenwonend zonder        

kinderen 

  Gehuwd / samenwonend met 

kinderen 

  Woonachtig bij ouders 

  Alleenstaand zonder kinderen 

  Alleenstaand met kinderen 

http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
http://www.nijmegen.nl/
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2. Uw woon- of verblijfadres  

Heeft u een vaste woon- of verblijfplaats?   Nee, ga door naar vraag 3 

  Ja, vul hieronder de gegevens in. 

Straat  

Huisnummer  Toevoeging  

Postcode  Woonplaats  

Telefoonnummer  Mobiele telefoon  

E-mail  

  

3. Uw tijdelijk verblijfadres (indien van toepassing) 

Alleen invullen indien van toepassing. Vermeld adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.  
Verblijft u tijdelijk in een zorginstelling? Vermeld dan ook de naam van de instelling, uw afdeling en 

kamernummer. 

 Naam zorginstelling 

Straat    

Huisnummer  Toevoeging  

Postcode  Woonplaats  

Telefoonnummer  Mobiele telefoon  
 

Verwachte datum van ontslag uit 

een instelling (als dit bekend is) 

Dag  Maand  Jaar 

 

 

4. Uw contactpersoon (indien van toepassing) 

Achternaam   Tussenvoegsel  

Voorletters  Relatie tot u  

Straat  

Huisnummer  Toevoeging  

Postcode  Woonplaats  

Telefoonnummer  Mobiele telefoon  

e-mailadres    

 

5. Uw postadres 

Naar welk adres kan de post gestuurd worden ? 

 Mijn woon- of verblijfadres  

(zie bovenstaande gegevens) 

 Tijdelijk verblijfadres (zie bovenstaande gegevens) 

 Adres contactpersoon  
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6. Uw partner (indien van toepassing) 

Achternaam  Tussenvoegsel  

Voorletters  Roepnaam   

Geslacht   Man   Vrouw   

Geboortedatum Dag  Maand  Jaar   

 

Woont uw partner op hetzelfde adres als u? 

 

  Ja 

 

  Nee 

7. Uw wettelijke vertegenwoordiger 

Heeft u een wettelijk vertegenwoordiger?                               Nee, ga door naar vraag 8              

                                                                                                  Ja, vul hieronder in. 

Achternaam  Tussenvoegsel  

Roepnaam  Voorletters   

Geslacht   Man   Vrouw   

 

Wat is de wettelijk vertegenwoordiger van u? 

  Curator   Bewindvoerder   Ouder met ouderlijk gezag 

  Voogd   Mentor   Anders, nl  _________________________  

Straat  

Huisnummer  Toevoeging  

Postcode  Woonplaats  

Land   Nederland   Anders, nl  

Telefoonnummer  Mobiele telefoon  

 

8. Uw huisgenoten 

Wonen er nog andere mensen bij u in 
huis? 

  Nee, ga door naar vraag 9   Ja, vul hieronder in. 

Meer huisgenoten? Vermeld de rest bij vraag 13 (Bijzonderheden) 

Achternaam    Tussenvoegsel  

Voorletters  Roepnaam   

Geslacht   Man   Vrouw   

Wat is huisgenoot van u ?   Zoon   Dochter   Vader   Moeder   Broer   Zus   Anders.nl 

    

Achternaam    Tussenvoegsel  

Voorletters  Roepnaam   

Geslacht   Man   Vrouw   

Wat is huisgenoot van u ?  Zoon   Dochter   Vader   Moeder  Broer   Zus   Anders.nl 
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Achternaam    Tussenvoegsel  

Voorletters  Roepnaam   

Geslacht   Man   Vrouw   

Wat is huisgenoot van u ?  Zoon   Dochter   Vader   Moeder  Broer   Zus   Anders.nl 

 
 

 

9. Uw huisarts 

Straat  

Huisnummer  Toevoeging  

Postcode  

Woonplaats  

Land   Nederland    Anders, nl  

Telefoonnummer  Mobiele telefoon  

    

10. Uw zorgverzekeraar 

Zorgverzekeraar  

Polisnummer  

  

11. Huidige indicatie 

11a. Heeft u een geldige indicatie voor 

zorg? 
 Nee  

 Ja, namelijk 

11b. Tot hoelang is deze indicatie geldig?  

 

11c. Welke hulp of zorg ontvangt u nu?  

 

11d. Ontvangt u op dit moment een 
persoonsgebonden budget (PGB)? 

  Nee 

  Ja 

12. Gewenst product en gewenste zorginstelling/zorgaanbieder 

12a. Geef aan welk product u wenst 

 15-760 Beschermd wonen met begeleiding (ZZP 1C GGZ) 

 15-761 
Beschermd wonen met begeleiding en dagbesteding intern  

(ZZP 1C GGZ met dagbesteding intern) 

 15-762 Gestructureerd beschermd wonen met uitgebreide begeleiding (ZZP 2C GGZ) 

 15-763 Gestructureerd beschermd wonen met uitgebreide begeleiding en dagbesteding intern  

(ZZP 2C GGZ met dagbesteding intern) 
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 15-764 Beschermd wonen met intensieve begeleiding (ZZP 3C GGZ) 

 15-765 Beschermd wonen met intensieve begeleiding en dagbesteding intern  

(ZZP 3C GGZ met dagbesteding intern) 

 15-766 Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging (ZZP 4C GGZ) 

 15-767 Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging en dagbesteding 
intern (ZZP 4C GGZ met dagbesteding intern) 

 15-768 Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering (ZZP 5C GGZ) 

 15-769 Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering en dagbesteding intern  
(ZZP 5C GGZ met dagbesteding intern) 

 15-770 Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (ZZP 6C 

GGZ) 

 15-771 Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging en 
dagbesteding intern (ZZP 6C GGZ met dagbesteding intern) 

12b. Hoe wilt u deze zorg graag geregeld hebben? 

 Zorg in natura (ZIN) 

 Volledig pakket thuis (VPT) 

 Persoonsgebonden budget (PGB) zonder toeslag wonen 

 Persoonsgebonden budget (PGB) met toeslag wonen (15-781) 

  

12c. Heeft u voorkeur voor instelling(en)/ zorgaanbieder(s)? Alleen Nederlandse instellingen mogelijk.  

In geval u een PGB wenst, vragen wij u aan te geven bij wie u de gewenste ondersteuning wilt inkopen.  
 
In geval van een PGB aanvraag na deze vraag graag doorgaan naar vraag 12g. 
 

Naam Naam Naam 

 

 

Plaats   Plaats Plaats 

 

 

12d. Is er plaats bij de door u gewenste instelling/zorgaanbieder? 

  Ja (ga door naar vraag 13)   

 Nee (ga door naar vraag 12e) 

12e. Hoe denkt u de periode dat er geen plaats is bij de door u gewenste instelling/zorgaanbieder de zorg te 
overbruggen?  

 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  
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12f. Van welke tijdelijke extramurale producten wenst u gebruik te maken en voor hoeveel uur? 

 15-782 Persoonlijke verzorging aantal uren per week   

 15-784 Begeleiding basis /extra aantal uren per week   

 15-785 Gespecialiseerde begeleiding (psy) 
(extramuraal) 

aantal uren per week   

 15-786 Dagactiviteit Basis (extramuraal) aantal uren per week   

 15-787 Dagactiviteit (lza) groep (extramuraal) (tab) aantal uren per week   

 15-783 Vervoer naar dagbesteding aantal uren per week   

 

Naam aanbieder dagbesteding:  __________________________________________________________  

Adres: ______________________________________________________________________________  

Plaats: _____________________________________________________________________________  

 
Doorgaan naar vraag 13. 

Keuze voor persoonsgebonden budget, ondersteuning door de door u gekozen aanbieder(s) of personen en 

borging van kwaliteit en veiligheid. 

12g. Waarom wilt u een persoonsgebonden budget? 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

12h. Hebben de zorgverleners een geschikte/relevante opleiding (HBO sociaal werk, zoals SPH, MDW, 

pedagogiek, wijkverpleging of fysio- of ergotherapie of ROC Zorg & Welzijn niveau 3/4) of relevante 

werkervaring in de sociale sector? 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  
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12i. Gaat u zelf de administratie bijhouden? Zo nee, wie doet dit voor u? 

   Ja   Nee, namelijk:  

Naam 
 

Plaats 
 

Naam 
 

Plaats 
 

12j. Bij verblijf buitenshuis: voldoet de accommodatie aan de bouwkundige en (brand)veiligheidseisen? 

 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  
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13. Motivatie aanvraag 

13a. Van welke problematiek is sprake? 

 
 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

13b. Welke diagnose is er gesteld (niet ouder dan 2 jaar) ? 

 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  
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13c. Kunt u onderbouwen waarom deze gevraagde maatwerkvoorziening nodig is ? 

 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

13d. Welke doelen wilt u met de gevraagde maatwerkvoorziening bereiken? (indien aanwezig, kunt u 

verwijzen naar uw Persoonlijk Plan).  
Ga bij aanvraag van Zorg in Natura na deze vraag door naar vraag 13g.  

 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

13e. Hoe wilt u de doelen bereiken met de zorg of ondersteuning die u gaat inkopen?  
Welke activiteiten of stappen worden ondernomen om de doelen te behalen? 
 

 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________     
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13f. Hoe en wanneer evalueert u de geleverde maatschappelijke ondersteuning: wanneer vindt een 

(tussen)evaluatiegesprek met GGD Gelderland-Zuid plaats? 
 

 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________     

13g. U kunt in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening als gebleken is dat voorliggende 

voorzieningen onvoldoende kunnen betekenen in uw situatie. Onder voorliggende voorzieningen wordt 
verstaan: gebruikelijke hulp, mantelzorg, vrijwilligershulp, hulp van een sociaal wijkteam of een 
voorziening die bijvoorbeeld onder de Wet langdurige zorg valt. Is er over deze hulpvraag contact 

geweest met een voorliggende voorziening, zoals bijvoorbeeld een sociaal wijkteam en wat waren de 
bevindingen daarvan ? 
 

 

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________   
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14. Bijzonderheden 

Wilt u nog iets zeggen dat u niet op het formulier heeft kunnen invullen?  

U kunt deze ruimte ook gebruiken voor extra toelichting. 

 

 

 

Bijlagen 

Tenzij anders aangegeven, 

moeten de volgende bijlagen 
worden toegevoegd: 

De cliënt hoeft de bijlage(n) niet 

te ondertekenen. 

Let op: zonder bijlagen 
kunnen wij uw aanvraag niet 

in behandeling nemen. 

 kopie van identiteitspapieren en/of status 

 kopie huidige indicatie (indien van toepassing) 

 achtergrondinformatie over uw beperking en/of behandelingen die u al 

heeft gehad of krijgt  

 informatie over ondersteuning en hulp die u al ontvangt of heeft 

ontvangen 

 documenten waaruit huidige (niet ouder dan 2 jaar) diagnose blijkt (kopie 
verklaring welke diagnose door wie is gesteld en wanneer) 
 

 persoonlijk plan (bij pgb aanvraag verplicht; bij zorg in natura indien 

aanwezig) 

  
 

Contact in verband met toelichting 

Met wie kan GGD Gelderland-Zuid contact opnemen voor een nadere toelichting op deze aanvraag? 
 

  Cliënt           Contactpersoon  
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Uw ondertekening 

Door te ondertekenen, verklaart u dat u het formulier naar waarheid heeft ingevuld. 

Ondertekening door cliënt(e) Handtekening: 

 

 

Datum: 

Indien van toepassing: 

ondertekening door wettelijk 
vertegenwoordiger  

Handtekening vertegenwoordiger:  

 

Relatie tot cliënt(e):  

 

 

Naam vertegenwoordiger: 

 

 

Tel. nr.  

 

Ondertekening door gemachtigde (partner, zorgaanbieder, contactpersoon) 

Door te ondertekenen, verklaart u dat u het formulier naar waarheid heeft ingevuld. 

Achternaam    Tussenvoegsel  

Voorletters  Roepnaam   

Wat bent u van de zorgvrager?    

  Partner   Zorgaanbieder   Contactpersoon   Anders, nl 

Heeft u geen schriftelijke machtiging? Geef dan aan waarom dit formulier niet is ondertekend door de zorgvrager/ 

cliënt. 

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 

 

Heeft u deze aanvraag besproken met de zorgvrager/ cliënt? 

  Ja       Nee, omdat  ____________________________________________________________________  

 

Datum Plaats 
 

Handtekening 
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TOESTEMMINGSFORMULIER  

Doel van GGD Gelderland-Zuid is het vaststellen welke zorg en hulp u nodig heeft om uw situatie te verbeteren 

en u toe te leiden naar passende zorg in de regio. Om dit mogelijk te maken zijn de gegevens die worden 
opgevraagd in dit formulier noodzakelijk. Deze gegevens kunnen worden verstrekt door uzelf, maar ook worden 
verkregen via andere instanties.  

U heeft het recht om inzage en wijziging van de gegevens te vragen.  

IN VERBAND MET DE GEVRAAGDE INDICATIE GEEF IK TOESTEMMING  

AAN GGD GELDERLAND-ZUID VOOR  

 Het verstrekken van informatie ten behoeve van de aanmelding bij een woon- of verblijfvoorziening;  
 Het gebruiken van deze gegevens voor wetenschappelijke / statistische doeleinden; 
 Het opvragen van medische gegevens - waaronder diagnostische gegevens, testresultaten ed. bij een 

huisarts of andere behandelaar(s); 
 Het gebruik maken van gegevens door personen en/of instellingen die mij hulp / zorg verlenen; 

 Het doorgeven van mijn gegevens aan de instelling die (geïndiceerde) zorg gaat verstrekken. 
 

Naam 
cliënt(e) 

 

Geboortedatum BSN-

nummer 

 

Datum  

Plaats  
 

Handtekening cliënt(e)  
 
 

 
Indien de cliënt(e) weigert te ondertekenen, wat is 
hiervan de reden?  

 

Handtekening gemachtigde  

 

 

 

Ik verklaar dat de cliënt(e) instemt met deze 

aanvraag. 

 

Handtekening aanmelder 

 

 

 

 

Het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier, inclusief 

toestemmingsformulier en bijlagen, kunt u mailen naar 

toegangbw@ggdgelderlandzuid.nl of 

 

opsturen naar  

 

GGD Gelderland-Zuid 

MBZ / Toegang beschermd wonen 

Postbus 1120 

6501 BC 

Nijmegen 

mailto:toegangbw@ggdgelderlandzuid.nl

