Helpdesk Kwetsbare Ouderen: 085 – 485 75 80

VERTROUWELIJK
AANMELDFORMULIER VERWARDE PERSONEN MET DEMENTIE
Persoonsgegevens van de aan te melden persoon
Achternaam

:

Voornamen

:

Geboortedatum

:

Geslacht

:

Nationaliteit

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

Huisarts

:

Woonsituatie

:

BSN nummer

:

Signalement van de aan te melden persoon
Lengte

:

Postuur

:

Bril dragend

: ja / nee

Baard of snor

: ja / nee

Recente foto toevoegen!
Bijzonderheden aan te melden persoon
Gebruik gedragsbeïnvloedende medicatie : ja / nee
Spraakproblemen

: ja / nee

Gehoorproblemen

: ja / nee

Zichtproblemen

: ja / nee

Loopt met een hulpmiddel

: ja / nee; zo ja, welk hulpmiddel:

Overige relevante informatie
(bijv.: hoe persoon het beste te benaderen
/aan te spreken, plaats ouderlijk huis, etc.):
Gegevens trajectbegeleider dementie
Naam

:

Organisatie

:

Telefoonnummer mobiel

:

E-mailadres

:

Gegevens wettelijke vertegenwoordiger1
/ 1e contactpersoon
Gegevens 2e contactpersoon
Achternaam
Voornamen
Relatie met persoon
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon thuis
Telefoon mobiel
E-mail adres
TOESTEMMINGSVERKLARING
Met dit formulier geef ik ……………………………................. , wettelijk vertegenwoordiger van
dhr./mevr.………………………….............., toestemming om de gegevens over de aan te
melden persoon te delen met de politie.
Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:
- De toestemming is voor onbepaalde tijd, maar de gegevens worden niet langer verwerkt
dan noodzakelijk.
- Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken door dit aan te geven bij de
trajectbegeleider dementie, te bereiken via de Helpdesk Kwetsbare Ouderen op nummer
085 – 485 75 80 of via e-mail op trajectbegeleiding@helpdeskkwetsbareouderen.nl.
Indien de verwerking van de gegevens niet meer noodzakelijk is of indien ik mijn
toestemming heb ingetrokken worden de gegevens bij de politie binnen 1 maand verwijderd.
Handtekening eerste contactpersoon:
Datum

:

Handtekening :

Handtekening tweede contactpersoon:
Datum

:

Handtekening :

1

Wettelijk is vastgelegd wie vertegenwoordiger kunnen zijn:
Een curator of mentor. Deze is benoemd door de rechter.
Een schriftelijk gemachtigde. Deze is benoemd door de cliënt zelf (in een schriftelijke verklaring).
De echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel van de cliënt. Deze is niet benoemd,
vrijwillig.
Een ouder / kind / broer / zus. Deze is niet benoemd, vrijwillig.
Deze opsomming is in volgorde. Bij beslissingen over zorg en behandelingen kijkt de zorgverlener dus eerst of er
een mentor of curator is, dan of er een schriftelijke gemachtigde is. Zo niet, dan kunnen de partner of de
genoemde familieleden vertegenwoordiger zijn.
-

