Aanvraagformulier
daisy-speler

Gegevens aanvrager
Naam: 				
Adres: 				
Postcode / woonplaats: 				
Telefoonnummer: 				
Relatienummer: 				
Geboortedatum: 				

Toelichting
Bij een daisy-speler wordt het gesproken boek gedigitaliseerd. Na 1 januari 2004 kan er geen gebruik meer worden gemaakt van
cassetteafspeelapparatuur. Voor het afspelen van het digitaal gesproken boek is een speciale Cd-romlezer nodig of een computer
met een uitleesprogramma gebaseerd op een internationaal geaccepteerde standaard voor verwerking en afspelen van digitaal
opgenomen gesproken lectuur; het zogenaamde digitaal audiobased information system (Daisy). De daisy-speler is een draagbare
Cd-romspeler die niet vervangen kan worden door een reguliere Cd-romspeler.
Deze apparatuur is geïndiceerd voor visueel gehandicapten, voor motorisch gehandicapten die niet in staat zijn een boek of
tijdschrift te hanteren of voor dyslectici bij wie de behandeling van dyslexie niet succesvol is gebleken.
Indien de daisy-speler overwegend bestemd is voor gebruik op de werkplek of op school, is een voorziening op grond van de
Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (REA) aangewezen.

Door arts of orthopedagoog in te vullen (vult u alstublieft het hele formulier in)
Motorisch gehandicapten;
Uitgebreide medische indicatie:

Is men in staat een boek of tijdschrift te hanteren?

Visueel gehandicapten;
Medische indicatie, duidelijke uitgebreide omschrijving van de visusbeperking en de visuswaarde:

Dyslectici bij wie de behandeling van dyslexie niet succesvol is gebleken;
Betreft het een dyslecticus die door de mate van dyslexie is aangewezen op het speciaal onderwijs?
Zo ja, wat voor soort onderwijs?
Wordt de dyslecticus behandeld in één van de zes gespecialiseerde instituten voor dyslexie?
Zo ja, welk instituut?
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Is er een dyslexieverklaring afgegeven volgens de criteria voor onderkenning en verklaring van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN,2003)?

Zo ja, is deze al in ons bezit?
Zo nee, wilt u deze dan samen met deze verklaring insturen.

In welke mate is er sprake van ernstige belemmeringen in de onderwijs- én maatschappelijke participatie en op welke terreinen?

Waaruit blijkt dat de behandeling van dyslexie niet succesvol is gebleken?

Periode achterstand uitgedrukt in maanden op het gebied van spelling



Is het niveau voor spelling van groep 5 gehaald eind groep 8?



Periode achterstand uitgedrukt in maanden op het gebied van lezen



Welk AVI (instructie) niveau is gehaald voor lezen eind groep 8?



Datum: 			

Handtekening: 			

Dit formulier kunt u sturen naar Nationale-Nederlanden, Postbus 4016, 5004 JA Tilburg.
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice Zorg, telefoonnummer 026 353 53 53.
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480.315.004.001.2036

Naam/functie: 			

