Aanvraagformulier
hulphond vanuit de
Zorgverzekeringswet

Gegevens aanvrager
Naam verzekerde: 				
Adres: 				
Postcode / woonplaats: 				
Relatienummer:

Geboortedatum:

Datum: 				

Toelichting
Zorginhoudelijke indicatiestelling
Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet mogen zorgverzekeraars zelf bepalen welke indicatiesteller zij inschakelen.
Om te beoordelen of een hulphond het juiste hulpmiddel is voor de verzekerde, gebruiken zorgverzekeraars een vragenlijst voor
de zorginhoudelijke indicatiestelling. Een ergotherapeut moet deze indicatie stellen. Stelt een CIZ het indicatierapport op, dan
moet dit toegevoegd worden. Heeft een andere zorginstantie een urenindicatie van de zorg afgegeven, dan moet deze ook worden
toegevoegd (denk aan focusuren ondersteuning).
Na een jaar zijn de volgende documenten nodig voor evaluatie van de toegevoegde waarde van de hond met betrekking tot
urenvermindering:
• een nieuw CIZ-rapport of focusurenrapport;
• een overzicht van de hulphondenschool van de verrichtingen van de hond na een jaar (trainen).
Praktische indicatiestelling
Een gecontracteerde hulphondenschool moet de praktische indicatiestelling doen. De hulphondenschool moet inzicht hebben in
het (zorginhoudelijk) rapport dat opgesteld is door de ergotherapeut, omdat hiervan afgeleid moet worden wat de hond in de
praktijk moet kunnen. Dit rapport (over de praktische indicatiestelling) wordt opgesteld nadat het zorginhoudelijke rapport
positief is beoordeeld door de zorgverzekeraar. Ook hier is een vast format voor.
Bij de praktische indicatie gaat het om zaken zoals:
• Zelfstandigheid en mobiliteit. Bijvoorbeeld: kan de aanvrager zelfstandig de zorg en verantwoordelijkheid dragen van het hebben
van een hulphond;
• Woon- en leefomgeving, zoals uitlaatmogelijkheden, gezinsomstandigheden;
• Omgaan met een hulphond: praktische invulling zoals mee naar het werk of studie;
• Motivatie ten opzichte van de hond, maar ook inzet in de benodigde opleiding, trainingsschool, enz.;
• Mogelijkheid tot deelname aan activiteiten, zoals trainingsschool, teamtraining, enz.
Beide rapporten zijn nodig om tot een totaal eindbesluit te komen

Vragen met betrekking tot de indicatiestelling van een hulphond
Hulphond
1. Wat is de hulpvraag van verzekerde?

Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V. te Tilburg KvK 27118912 en OWM CZ groep U.A. te Tilburg KvK 18028752. Deze N.V. en OWM behoren tot CZ groep te Tilburg.
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Ziektebeeld
2. Wat is het ziektebeeld/de diagnose?
• Is informatie ingewonnen bij behandelend huisarts/specialist?			
• Is medische informatie toegevoegd?			
• Wat is het verloop van het ziektebeeld?			
Anders namelijk
• Indien progressief verloop, kan dit invloed hebben op de verzorging van de hond?		
n na 1/2 jaar
n na 1 jaar
• Zo ja,
• Is er sprake van een lichamelijke beperking?			
• Is er sprake van een auditieve beperking?			
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Functie- en activiteitenbeperking
3. Wat zijn de huidige lichamelijke functiebeperkingen?
Functiebeperkingen
Functie

Beperking ja/nee		

Omschrijving beperking

Hoofd
Schouder
Handen
Armen
Wervelkolom
Heupen
Benen
Voeten

Beperkingen in activiteiten
Functie

Beperking ja/nee		

Omschrijving beperking

Zittende houding handhaven
Gaan zitten
Opstaan vanuit adequate zithoogte
Transfers maken
Lopen

4. Wat zijn de beperkingen in de ADL-zorg?
Als een CIZ-indicatierapport is opgesteld, wilt u dit dan toevoegen.
ADL-activiteit plus beperking		

Kan door hond worden overgenomen		

Eventuele toelichting
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Geboden zorg
5. Wat is de huidige geboden zorg?
Functie

Beperking ja/nee		

Omschrijving beperking

Huishoudelijke hulp
Verpleging
Focus begeleiding
Verzorging
Mantelzorg
Begeleiding PGB

Hulpmiddelen
6. Welke hulpmiddelen zijn al aanwezig en uit welke wetgeving zijn deze verstrekt?
Hulpmiddel(en)		

Verstrekt door (bv Zorgverzekeraar/WMO)		

Eventuele toelichting

Woonsituatie
7. Hoe is de woonsituatie?
• Woont u alleen?
• Is er sprake van focuswoning?
• Is er sprake van begeleidend wonen?
• Is de woning aangepast?
• Zo ja, welke aanpassingen?
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n nee
ja
n nee
ja
n nee
ja
n nee
omgevingsbediening
deuropener en intercom
persoonsalarmering
armondersteuning/robotarm
overig 			

Sociale situatie
8. Hoe is de sociale situatie?

Werk- en/of dagbesteding
9.
n ja
n nee
• Is er sprake van werk?
Zo ja, hoeveel uur?					
• Is er sprake van vrijwilligerswerk?
n ja
n nee
Zo ja, hoeveel uur? 					
• Is er sprake van dagbesteding?
n ja
n nee
Zo ja, welke activiteit en hoeveel uur? 					
Is er toestemming om de hond mee te nemen naar de werk-/dagbesteding?

n
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n
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Pagina 3 van 2

Inschatting taken toekomstige hulphond

10. Onderstaande vragen kunnen beantwoord worden via het invullen van de tabel.
• Welke verrichtingen moet de hulphond overnemen, van wie en hoe komt dit per dag voor?
• Op welke manier levert de hulphond een substantiële bijdrage aan het vergroten van de zelfstandigheid en aan het verminderen van een beroep
op zorgondersteuning in minuten?
• Is verzekerde redelijkerwijs op het gebruik van een hulphond aangewezen of zijn er alternatieve hulpmiddelen en waarom volstaan deze wel/niet?

Verrichting

Hoe vaak
Minuten
Zelf
Partner
Mantelzorger
per dag					

Prof. Zorg
ondersteuner

Alternatief hulpmiddel?
Waarom wel/niet

Energetische beperking verzekerde

11. Is een hulphond een passende voorziening voor de verzekerde gezien zijn/haar energetische beperking m.b.t. het zelfstandig uitlaten?
• Verzekerde is in staat de hond zelfstandig uit te laten?
n ja
n nee
n ja
n nee
• Zijn er in dit opzicht energetische beperkingen?

Toelichting: 			
			
			
			

Nationale-Nederlanden gaat vertrouwelijk om met uw persoonlijke gegevens.

Naam verzekerde:

Datum:

Plaats:

Handtekening verzekerde:

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

