Aanvraagformulier
verstrekking hulpmiddelen/geneesmiddel/AV
Kiemer Zorgverzekeraar Postbus 19
8900 AA Leeuwarden www.kiemer.nl

Wanneer u een hulpmiddel in eigendom voorgeschreven heeft gekregen door uw huisarts of specialist, dan kunt u met deze aanvraag
rechtstreeks naar een door Kiemer gecontracteerde zorgaanbieder gaan. Deze leverancier zal de aanvraag beoordelen.
Onze zorgaanbieders kunt u vinden op onze website www.kiemer.nl onder ‘informatie over uw zorgverzekering’. Ook kunt u bellen met
onze afdeling Klantenservice, telefoon 0800 - 291 31 31.

1 Ondergetekende arts verzoekt machtiging ten behoeve van:
Achternaam
Geboortedatum
Straatnaam
Postcode
Telefoonnummer
Burgerservicenr.

Geslacht
Voorletter(s)
Huisnummer
Plaatsnaam
Verzekerdennr.
Naam huisarts

Man

Vrouw
Toevoeging

2 Soort hulpmiddel/geneesmiddel/AV
Wij vragen u vriendelijk de aangevraagde verstrekking zo volledig mogelijk te omschrijven.

Heeft de verzekerde eerder eenzelfde verstrekking gehad?
Zo ja, voor wiens rekening?

Ja

Nee

3 Omschrijf hieronder uw diagnose/medische motivatie

4 Ondertekening
Datum

		

Naamstempel
Handtekening
behandelend arts

Deze ruimte uitsluitend in te vullen door Kiemer
Advies

Toestaan

Afwijzen

Reden

Paraaf

1161 01 15

Datum

Voor eigen gebruik- deze pagina niet mee sturen
Checklist bij het aanvragen van een vergoeding voor personenalarmering
Het beoordelen van een aanvraag is mensenwerk. Maak het de beoordelaar van de zorgverzekeraar
makkelijk door de juiste informatie te verstrekken. Vraag de huisarts niet alleen het ziektebeeld te
benoemen maar vraag ook om deze extra gegevens:


Medicijngebruik

Het gebruik van bepaalde medicijnen kan de kans op vallen doen toenemen. Dat is
belangrijke informatie die niet bij een aanvraag mag ontbreken.


Vallen

Als u af en toe valt, vertel dat dan ook. Dat is veel duidelijker dan vertellen dat er een kans
op vallen is. Dat geldt immers voor iedereen. Wees duidelijk in deze omschrijving.


Woonsituatie

Gaat het om iemand die zelfstandig woont? Bent u vaak alleen als er acuut hulp nodig
kan zijn? Of is er altijd of vaak wel iemand in de buurt die hulp zou kunnen inroepen?
Let op!
Algemene beperkingen die vaak met ouderdom te maken hebben zoals slecht zien,
beperkte mobiliteit, slecht gehoor of vergeetachtigheid spelen meestal geen of slechts
een kleine rol. Ze zijn natuurlijk wel van invloed op de veiligheid, maar in de ogen van de
meeste verzekeraars zijn dit soort algemene beperkingen geen reden om een alarm te
vergoeden vanuit de basisverzekering.

Met een personenalarm bent u alleen veilig!
Een aanvraag bij uw zorgverzekeraar was nog nooit zo eenvoudig als bij
alarmaanvragen.nl

