Aanvraagformulier Mantelzorgpremie 2017
OCMW Zele

Vóór 31 december 2017 te bezorgen aan OCMW Zele, Padweg 4a, 9240 Zele
Inlichtingen: Koevliet 3, 9240 Zele

1. Gegevens van de zorgbehoevende
Voornaam & Naam
Adres
Telefoon
Rijksregisternummer

2. Gegevens van de mantelzorger
Voornaam & Naam
Adres
Telefoon
Rekeningnummer
Rijksregisternummer
Verwantschap/relatie met de
zorgbehoevende

3. Bij te voegen documenten
1. Een attest afgeleverd door de zorgkas waarin genoteerd staat dat de in dit document als zorgbehoevende
aangeduide persoon, een tussenkomst voor mantel- en thuiszorg krijgt van de Vlaamse Zorgverzekering.
2. Een bewijs afgeleverd door het ziekenfonds dat de in dit document als zorgbehoevende aangeduide
persoon, recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering.
 Beide attesten kunnen opgevraagd worden bij de mutualiteit en/of zorgkas.

4. OCMW dienstverlening
Om u verder van dienst te kunnen zijn, zouden wij u graag informeren over de dienstverleningen die u
worden aangeboden om de zorg thuis wat te ontlasten:
□

Gezinszorg: een verzorgende komt bij u thuis, wanneer u dit wenst om hulp te bieden bij
hygiënische en persoonlijke verzorging, bereiden van maaltijden, boodschappen doen, helpen bij het
gewone onderhoud van de woning, hulp bij administratieve en eenvoudige financiële verrichtingen,
begeleiding naar de dokter, aanbieden van hulp bij verzorging en opvoeding van kinderen,…

□

Lokaal dienstencentrum De Welle: in het seniorenrestaurant kan u elke werkdag een warm
middagmaal komen nuttigen. Tevens kan u kennismaken met een ruim aanbod aan activiteiten.

□

Dagverzorgingscentrum Het Getij: een gezellige ruimte waar u een volledige dag kan
doorbrengen samen met anderen en de nodige zorg kan ontvangen met aangepaste activiteiten.

□

Personenalarmsysteem: een toestel waarmee je 24u/24u en 7 dagen op 7 de hulp kan inroepen
van je eigen contactpersonen a.d.h.v. één druk op de knop die rond je nek hangt of aan een
polsband bevestigd is.

Gelieve de diensten waar u meer informatie over wenst aan te duiden zodat wij u extra informatie kunnen
opsturen of een afspraak kunnen maken voor meer informatie.

5. Verklaring op eer
Ondergetekenden bevestigen op hun eer dat verstrekte gegevens correct zijn, dat de aanvrager nog in leven
is en niet is opgenomen in een woonzorgcentrum of kortverblijf op het moment van de aanvraag en
verklaren zich akkoord om eventuele controle door personen die hiervoor door het OCMW worden aangeduid
te aanvaarden.
Te……………………………………….

Datum…………………………………………….

Voor akkoord
Handtekening mantelzorger

Handtekening zorgbehoevende

