
 

Aanmelding Dagverzorging 

Door dit formulier in te vullen en naar ons op te sturen kunt u zich aanmelden voor dagverzorging 

van Residentie Buitenzorg.  Hieronder worden persoonlijke gegevens van u gevraagd. Ook vragen wij 

u naar uw interesses en  motivatie.  Wij willen namelijk graag weten wat u graag zou willen doen en 

waarom u dagverzorging wilt. Ook willen wij graag weten of u een indicatie hebt of dat die nog 

aangevraagd moet worden.  Met een indicatie van uw gemeente  kunt u kosteloos gebruik maken 

van dagverzorging. De dagverzorging wordt dan vergoed door uw gemeente.  U betaalt dan wel een 

eigen bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Indien u nog geen indicatie heeft en 

om te weten of u voor een indicatie in aanmerking  kunt komen  dient een aanvraag gedaan te 

worden bij de gemeente.  Als u wilt dat wij de aanvraag voor dagverzorging voor u doen dient u dat 

hieronder aan te geven.  

Persoonlijke gegevens 

Naam    : 

Voornamen   : 

Adres    : 

Postcode   : 

Woonplaats   : 

Telefoon   :     BSN/Sofinr. : 

E-mail    :     Geb. datum : 

Huisarts   :     Telnr.  : 

Zorgverzekeraar:     Polisnr.  : 

Interesses en motivatie 

o Praten over vroeger 

o Beleven van de Indische, Molukse, Antilliaanse of Surinaamse  cultuur 

o Maleis praten of Bahasa Indonesia 

o Gezellig samen zijn  

o Sociale contacten onderhouden  

o Spelletjes spelen 

o Tekenen 

o Schilderen 

o Handwerken 

o Lezen 



 

o Eten koken en/of samen eten 

o Samen eten 

o Discussiëren over actuele onderwerpen 

o Tv kijken 

o Muziek maken of luisteren 

o Anders, namelijk…………………………………………….. 

Locatie 

o Groningen 

o Almelo 

o Assen 

o Drachten  

Indicatie 

o ja 

o nee 

Dagen (voorkeur) 

o Maandag 

o Dinsdag 

o Woensdag 

o Donderdag 

o Vrijdag  

o Weekend  

Verdere informatie met betrekking tot zorg 

…………………………………………………………………..............................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

Aanvraag 

o verzoekt Residentie Buitenzorg middels ondertekening van dit formulier om een aanvraag 

voor indicatie dagverzorging te doen. 

 

Datum   : 

Handtekening  : 


