Aanvraagformulier Hulpmiddelen

Toelichting
Met dit formulier kunt u toestemming voor hulpmiddelen aanvragen. Toestemming moet vooraf aangevraagd
worden bij Menzis COA Administratie BV (MCA). De huisarts of specialist moet punt 4 en 5 van dit formulier invullen en ondertekenen.
De overige punten vult u zelf in of laat u invullen. Onderteken daarna het formulier en ga hiermee naar een gecontracteerde leverancier.
Een gecontracteerde leverancier kunt u vinden in de RZA-gids op de website www.rzasielzoekers.nl.
De leverancier beoordeelt aan de hand van dit formulier of u voor het hulpmiddel in aanmerking komt en doet voor u een aanvraag bij
MCA.
Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen in behandeling worden genomen.

1. Gegevens asielzoeker
Voorletter(s) en achternaam

M*

COA zorgnummer

					
(indien bekend)

Telefoonnummer

V*

Geboortedatum

2. Gegevens verblijfadres / asielzoekercentrum (AZC)
Naam verblijfadres / AZC
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

3. Aanvraag hulpmiddel(en)
Omschrijving hulpmiddel

Betreft het een herhalingsaanvraag?

Nee

Ja* (graag de volgende vragen ook invullen)

Datum laatste verstrekking van het hulpmiddel
Waarom dient het hulpmiddel vervangen te worden?

Let op: Voor een aantal hulpmiddelen zijn nadere voorwaarden gesteld met betrekking tot de aanvraagprocedure, of is geen
voorafgaande toestemming vereist. Raadpleeg hiervoor Bijlage 3 “overzicht hulpmiddelen” van de RZA op www.rzasielzoekers.nl.

4. Medische diagnose / indicatie
(in te vullen door arts/ gespecialiseerd verpleegkundige)

* Aankruisen wat van toepassing is

FO.5152.1016

Welke beperkingen dienen door het hulpmiddel opgeheven te worden?

5. Verklaring behandelend (huis)arts/specialist/gespecialiseerd verpleegkundige
Behandelend

(Huis)arts

Specialist

Gespecialiseerd verpleegkundige*

Naam arts/verpleegkundige

M*

V*

M*

V*

Plaats
Naam ziekenhuis/praktijk**
Telefoonnummer
Naam contactpersoon
Telefoonnummer
Stempel behandelend arts/verpleegkundige

Handtekening arts/verpleegkundige

Datum

6. Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld,
Naam asielzoeker
Plaats
Ondergetekende verklaart hierbij geen bezwaar te hebben tegen het gebruiken van de gegevens die in dit aanvraagformulier zijn
vermeld. Deze gegevens worden door MCA gebruikt voor het beoordelen van uw aanvraag en het uitvoeren van de Regeling Zorg
Asielzoekers. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van het geven van opdrachten aan zorgaanbieders voor het
vervaardigen en/of leveren van passende hulpmiddelen.
Verder verklaart ondergetekende er geen bezwaar tegen te hebben dat MCA ten behoeve van het verstrekken van aangevraagde
hulpmiddelen zo nodig aanvullende informatie bij behandelend (huis)arts, specialist of gespecialiseerd verpleegkundige kan opvragen.
De gegevens worden voor geen andere doelen aangewend dan hierboven omschreven.
Datum		

Handtekening asielzoeker

Voor meer informatie over hulpmiddelen kunt u terecht op onze website: www.rzasielzoekers.nl of u kunt bellen met Menzis COA
Administratie. Telefoonnummer 088 112 21 20.

* Aankruisen wat van toepassing is ** Indien van toepassing

