Meldingsformulier Ondersteuning
Het doel van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet is dat iedereen zo lang mogelijk
kan blijven meedoen in de samenleving. Met behulp van dit formulier kunt u melding maken van de problemen
die u ervaart. Na ontvangst van deze melding maken wij een afspraak met u voor een gesprek met een
consulent van het Toegangsteam. Aan de hand van dit gesprek volgt advies voor een mogelijke aanvraag of
doorverwijzing naar de juiste instantie of dienstverlening. U kunt, wanneer u dit wenst, een voor u vertrouwd
persoon meenemen naar het gesprek.
Gegevens om wie het gaat (uzelf of iemand anders)
naam
BSN
e-mail
telefoon
mobiel
Huisarts

Correspondentie

Contactpersoon
naam
adres
postcode
woonplaats
telefoon
mobiel
relatie tot aanvrager
wettelijk vertegenwoordiger

Ja

uw adres
adres contactpersoon

Nee

Instemming
Ik dien een melding in voor mijzelf.
Ik dien een melding in voor iemand anders. Diegene is hiervan op de hoogte.
Ik dien een melding in voor iemand anders. Diegene is hier niet van op de hoogte.
In geval van een melding voor jeugd (0-18 jaar) door een niet-professional:
Een melding betreffende een jeugdige kan alleen door de gezaghebbende ouder(s)/verzorger(s) dan wel door
de jeugdige in de leeftijd van 12-18 jaar zelf gedaan worden.
In geval van een melding voor jeugd (0-18 jaar) door een professional:
Wanneer u als professional een melding doet over de jeugdige dan dient de gezaghebbende ouder en/of het
kind in de leeftijd van 12-18 jaar op de hoogte te zijn van de melding.
Wat is voor u het hoofdprobleem?
lichamelijk
mentaal
beide

Bezoekadres Wijhe:
Raadhuisplein 1
8131 BN Wijhe
Telefoon 14 0570
Telefax 0570-56 40 96

Waarover wilt u met ons in gesprek?
ontwikkeling
dag invulling
opvoeding
mantelzorg
gedrag
verplaatsen
relatie tussen
de woning
gezinsleden
het huishouden voeren
anders, nl:

Bezoekadres Holstohus:
Jan Schamhartstraat 5b
8121 CM Olst
Telefoon 14 0570
Telefax 0570-56 25 17

Postadres:
Postbus 23, 8130 AA Wijhe

Wat is de reden van uw melding? Wat is uw hulpvraag?

Wij vinden het belangrijk dat er een goede afstemming bestaat in de zorg die wordt geleverd door de
verschillende betrokken organisaties, waaronder de huisarts. Onder meer willen wij voorkomen dat er een
dubbele verwijzing wordt afgegeven en trajecten worden uitgezet die goede zorg in de weg staan. Om deze
reden zouden wij graag uw huisarts c.q. de huisarts van de persoon waarover de melding gaat, op de hoogte
brengen van de melding.
Wij nemen echter alleen contact op met de huisarts indien hiertoe toestemming is gegeven.
U kunt hieronder aanvinken of u hiertoe toestemming geeft:
-

Ik geef toestemming aan het Toegangsteam om de huisarts op de hoogte te brengen van de melding
bij de gemeente. Aan de huisarts wordt de naam, geboortedatum en datum van melden doorgegeven.
ja
nee

-

Ik geef toestemming aan het Toegangsteam om met de huisarts overleg te voeren, informatie op te
vragen en informatie te delen. Hierbij wordt alleen de informatie gedeeld en opgevraagd die
noodzakelijk is voor het vormen van een goed besluit ten aanzien van de hulpvraag die ik heb gesteld.
Ik heb het recht om op te vragen welke informatie is gedeeld.
ja
nee

Om u te melden kunt u een ingevuld meldingsformulier versturen naar onderstaande adresgegevens. Ook
kunt u het formulier per e-mail versturen naar gemeente@olst-wijhe.nl

Bezoekadres Wijhe:
Raadhuisplein 1
8131 BN Wijhe
Telefoon 14 0570
Telefax 0570-56 40 96

Bezoekadres Holstohus:
Jan Schamhartstraat 5b
8121 CM Olst
Telefoon 14 0570
Telefax 0570-56 25 17

Postadres:
Postbus 23, 8130 AA Wijhe

