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  Dhr   Mw Voorletters *   Achternaam * 

Meisjesnaam  Geb. datum *

Burgerlijke staat  Burgerservicenummer

 

  Dhr   Mw Voorletters *   Achternaam * 

Meisjesnaam  Geb. datum 

Burgerlijke staat  Burgerservicenummer 

Adres *  Huisnummer *      

Postcode *   Plaats * 

Telefoon *  E-mail

Uw zorgverzekeraar Anders

Vanaf 1 januari 2015 verzorgt Pieter van Foreest het declaratieverkeer voor klanten die bij DSW of Stad Holland 
verzekerd zijn, indien zij een medische verklaring voor personenalarmering hebben. Deze medische verklaring 
dient u met dit formulier op te sturen aan Pieter Helpt van Pieter van Foreest.

Aanmeldingsformulier Personenalarmering   
Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

Ingevuld door * Datum * 

Relatie tot cliënt * (Indien niet door de cliënt ingevuld)

  Met de cliënt zelf *   Anders; namelijk: *

Naam     Dhr  Mw

Telefoon Mobiel

CLIËNTGEGEVENS

MET WIE KAN ER CONTACT OPGENOMEN WORDEN VOOR HET PLAATSEN VAN HET KASTJE? 

GEGEVENS PARTNER (ALLEEN VOOR ECHTPAAR/PARTNERABONNEMENT)

ADRESGEGEVENS

ZORGVERZEKERAAR

NIET INVULLEN  

(voor medewerker Pieter van Foreest

spoedplaatsing  spoedplaatsing buiten kantooruren
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  Alarmering met professionele opvolging door Pieter van Foreest 

   Alarmering met sociale opvolging door uw eigen sociale netwerk  
(niet mogelijk voor echtpaar/partnerabonnement)

Professionele opvolging: wie kan gewaarschuwd worden in geval van nood voor overleg en 
informatieverstrekking?

Sociale opvolging: wie kunnen wij vanuit uw sociale netwerk bellen om de alarmering op te volgen?

Het is de bedoeling dat deze contactpersonen 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn en
te allen tijden binnen 30 minuten bij u aanwezig kunnen zijn. ( Let op: geen huisarts/ andere professionele 
hulpverlener). Zie de ‘algemene voorwaarden personenalarmering - sociale alarmering’ voor meer belangrijke 
informatie.

CONTACTPERSOON 1

  Dhr   Mw Voorletters *   Naam * 

Relatie tot cliënt  Adres       

Postcode   Plaats 

Telefoon *  Mobiel

CONTACTPERSOON 2

  Dhr   Mw Voorletters *   Naam * 

Relatie tot cliënt  Adres       

Postcode   Plaats 

Telefoon *  Mobiel

CONTACTPERSOON 3

  Dhr   Mw Voorletters *   Naam * 

Relatie tot cliënt  Adres       

Postcode   Plaats 

Telefoon *  Mobiel

CONTACTPERSONEN (IN RANGORDE VAN BELLEN)

ABONNEMENTSVORM
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Om de alarmering zo goed mogelijk op te volgen, hebben wij enkele medische gegevens van u nodig.

CLIËNT 1 *

Zicht Gehoor Spraak Mobiliteit

MEDISCHE GEGEVENS

Goed
Matig
Slecht
Blind

Goed
Matig
Slecht
Doof

Goed
Matig
Slecht
Afasie

Goed
Matig
Slecht

Gebruikt u een hulpmiddel? *      ja    nee 

Indien ja; welk(e) hulpmiddel(len)? *        

Heeft u last van *

  Diabetes  
  Hoge bloeddruk
  Lage bloeddruk

Heeft u last van andere bijzonderheden, die van belang kunnen zijn in een noodsituatie? *

Maakt u gebruik van specifieke medicijnen die van invloed kunnen zijn in een noodsituatie? *
Zo ja, welke en waar liggen deze?

Naam huisarts *  Adres *

Telefoon *

Zorgverzekeraar * Polisnr. *

Epilepsie
Gevolgen hersenbloeding 
(CVA) of TIA

COPD
Dementie
Hartklachten
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Ontvangt u thuiszorg voor verzorging en/of verpleging? *
  Nee
  Ja, via Pieter van Foreest
  Ja, via thuiszorgorganisatie  telefoon wijkteam

CLIËNT 2 (ALLEEN VOOR ECHTPAAR/PARTNERABONNEMENT) *

Zicht Gehoor Spraak Mobiliteit

Goed
Matig
Slecht
Blind

Goed
Matig
Slecht
Doof

Goed
Matig
Slecht
Afasie

Goed
Matig
Slecht

Gebruikt u een hulpmiddel?   ja    nee 

Indien ja; welk(e) hulpmiddel(len)?        

Heeft u last van

  Diabetes
  COPD
  Hoge bloeddruk
  Lage bloeddruk

Heeft u last van andere bijzonderheden, die van belang kunnen zijn in een noodsituatie?

Maakt u gebruik van specifieke medicijnen die van invloed kunnen zijn in een noodsituatie?
Zo ja, welke en waar liggen deze?

Dementie
Hartklachten
Epilepsie
Gevolgen hersenbloeding (CVA) of TIA
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Hoe bent u geïnformeerd over de personenalarmering van Pieter van Foreest?

  Via de huisarts of ziekenhuis
  Via casemanager
  Via Zorg Thuis van Pieter van Foreest
  Via de huishoudelijke hulp van Pieter van Foreest
  Via het Ontmoetingscentrum van Pieter van Foreest
  Via Pieters Behandelpraktijk
  Via de revalidatieafdeling van Pieter van Foreest
  Via de Pieter van Foreest Zorg Thuiswinkel
  Via de website van Pieter van Foreest
  Via Pieters Nieuws, het magazine van Pieter van Foreest
  Via Pieter Helpt van Pieter van Foreest
  Via familie, vrienden of bekenden
  Via een open dag, braderie, etc.
 
  Anders, nl:

Naam huisarts  Adres

Telefoon

Zorgverzekeraar  Polisnr.

Ontvangt u thuiszorg voor verzorging en/of verpleging?
  Nee
  Ja, via Pieter van Foreest
  Ja, via thuiszorgorganisatie  telefoon wijkteam

ZOU U ZO VRIENDELIJK WILLEN ZIJN DE VOLGENDE VRAAG TE BEANTWOORDEN?
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Hoeveel vaste telefoontoestellen heeft u in huis? *

Moet er eerst een ‘0’ gedraaid worden voordat u naar buiten belt? *   ja    nee

Wat voor telefoonverbinding heeft u? * 

Belangrijk! Een analoge aansluiting biedt de hoogste kwaliteit voor een storingsvrije verbinding met
de alarmcentrale. Een digitale aansluiting is afhankelijk van de doorgifte van het digitale signaal van uw provider. 
In geval er een storing optreedt bij uw provider, is het niet mogelijk om contact te maken met de alarmcentrale. (zie 
ook de algemene voorwaarden voor belangrijke informatie)

U ontvangt standaard een alarmeringskastje en één hals- of polsalarm per persoon. Maak uw keuze: *

Cliënt 1  Cliënt 2

  Halsalarm      Halsalarm
  Polsalarm    Polsalarm

analoog

Heeft u een contactdoos/
contactdozen voor telefonie?

  ja    nee

Waar in de woning bevindt / 
bevinden deze zich?

Heeft u een vrije wandcontactdoos binnen enkele 
meters van de telefoonaansluiting/modem? *

  ja    nee

digitaal

Waar in de woning bevindt zich het 
modem?

Heeft uw modem een poort voor een 
zogenaamde analoge lijn aansluiting?

  ja    nee

TECHNISCHE GEGEVENS TELEFOONAANSLUITING

ALARM
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De algemene voorwaarden personenalarmering maken onderdeel uit van het abonnement. 
Om de aanmelding in behandeling te nemen vragen wij u om dit aanmeldingsformulier te ondertekenen;

Datum * Plaats *

Naam cliënt / wettelijk vertegenwoordiger * 

Handtekening cliënt / wettelijk vertegenwoordiger *

Graag willen wij u verzoeken om gebruik te maken van een automatische incasso. Door het tekenen van deze 
machtiging gaat u akkoord met een maandelijkse automatische incasso van het verschuldigde abonnementsgeld.

Ja, ondergetekende geeft hierbij doorlopend toestemming aan Zorginstellingen Pieter van Foreest om 
incasso-opdrachten te sturen naar zijn/haar bank om een bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven wegens 
zijn/haar afname van personenalarmering en aan zijn/haar bank om het bedrag overeenkomstig de opdracht 
van Zorginstellingen Pieter van Foreest van zijn/haar rekening af te schrijven. Als ondergetekende het niet 
eens is met een afschrijving kan deze worden teruggeboekt door binnen acht weken na afschrijving met zijn/
haar bank contact op te nemen. Bij de bank kunnen voorwaarden worden opgevraagd.
Vul hieronder uw bankgegevens in.

Nee, ondergetekende maakt geen gebruik van een doorlopende machtiging. Zorginstellingen Pieter van 
Foreest zal per factuur € 5,00 administratiekosten in rekening brengen.

Stuur het ingevulde formulier naar: Pieter van Foreest, Pieter Helpt Postbus 118, 2600 AC Delft 
Voor vragen belt of mailt u Pieter Helpt op 015 515 5000 of pieterhelpt@pietervanforeest.nl

ONDERTEKENING

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO

IBAN  Ten name van     

Plaats

Datum Plaats

Naam cliënt / wettelijk vertegenwoordiger Handtekening cliënt / wettelijk vertegenwoordiger


	text 31: 
	text 37: 
	text 38: 
	text 35: 
	text 36: 
	text 34: 
	text 33: 
	text 32: 
	text 39: 
	text 44: 
	text 40: 
	text 45: 
	text 49: 
	text 51: 
	text 41: 
	text 46: 
	text 42: 
	text 47: 
	text 50: 
	text 53: 
	text 52: 
	text 54: 
	text 55: 
	text 43: 
	text 48: 
	sexe: Off
	sexe10: Off
	sexe9: Off
	sexe8: Off
	Combo Box 2: []
	abo1: Off
	text 57: 
	text 58: 
	text 59: 
	text 64: 
	text 65: 
	text 68: 
	text 66: 
	text 67: 
	text 69: 
	text 70: 
	text 71: 
	text 74: 
	text 72: 
	text 81: 
	text 85: 
	text 73: 
	text 82: 
	text 86: 
	text 79: 
	text 83: 
	text 87: 
	text 80: 
	text 84: 
	text 88: 
	sexe7: Off
	sexe6: Off
	sexe5: Off
	zicht1: Off
	gehoor1: Off
	spraak1: Off
	mobiliteit1: Off
	text 1020: 
	text 1021: 
	text 1022: 
	text 111: 
	text 112: 
	text 115: 
	text 116: 
	text 117: 
	text 118: 
	hulpmiddel1: Off
	Check Box 67: Off
	Check Box 68: Off
	Check Box 69: Off
	Check Box 70: Off
	Check Box 71: Off
	Check Box 72: Off
	Check Box 73: Off
	Check Box 74: Off
	text 121: 
	text 122: 
	zorgthuis1: Off
	zicht2: Off
	gehoor2: Off
	spraak2: Off
	mobiliteit2: Off
	text 1019: 
	text 1023: 
	hulpmiddel2: Off
	Check Box 91: Off
	Check Box 92: Off
	Check Box 93: Off
	Check Box 94: Off
	Check Box 95: Off
	Check Box 96: Off
	Check Box 97: Off
	Check Box 98: Off
	text 1024: 
	text 98: 
	text 99: 
	text 100: 
	text 101: 
	text 102: 
	text 103: 
	text 104: 
	text 105: 
	zorgthuis2: Off
	bron1: Off
	text 1025: 
	text 1012: 
	text 1018: 
	text 1013: 
	nul1: Off
	adoos: Off
	modempoort: Off
	telefoonstopcontact: Off
	aansluiting: Off
	alarm1: Off
	alarm2: Off
	text 1014: 
	text 1016: 
	text 1015: 
	incasso: Off
	text 30: 
	text 56: 
	text 60: 
	text 63: 
	text 62: 
	text 61: 


