
Aanvraagformulier voor een bondgenoot van naasten 

Een kind, volwassene of uzelf heeft een complexe zorgvraag. Daardoor kan het gebeuren 
dat u er niet altijd alleen uitkomt. Soms sluit het zorgaanbod niet goed aan bij 
de zorgvraag of zijn er misverstanden in de communicatie. Dan kan een bondgenoot u 
bijstaan en helpen in het vinden van passende oplossingen voor het hele gezin. 

Wilt u eerst meer weten?  
Neem dan contact op met projectleider Corine Boer. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 
06 - 43456713.  

Een bondgenoot aanvragen 
Met dit formulier kunt u een bondgenoot aanvragen als u hulpvrager, naaste familie of 
mantelzorger bent. 

Het formulier invullen 
U kunt dit formulier uitprinten of op uw computer invullen en opslaan. Vermeld in de 
bestandsnaam daarbij de achternaam van het gezin waar de aanvraag voor is. 

U kunt het ingevulde formulier sturen naar: 
Mail  c.boer@zn.nl  
Post  Zorgverzekeraars Nederland t.n.v. Corine Boer, Sparrenheuvel 16, 3708 JE Zeist 

Zodra we uw ingevulde formulier ontvangen nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. 

BEGIN HIER MET INVULLEN 

Wie bent u en wat is uw rol? 
Ik ben (graag aankruisen wat van toepassing is) 

o hulpvrager
o naaste familie namelijk:
o mantelzorger
o belangenbehartiger (curator, mentor, OCO etc.)

Uw gegevens 
Naam 
Straat en huisnummer 
Woonplaats 
Postcode 
Telefoonnummer 
e-mailadres



Wat is de samenstelling van het gezin waarvoor u deze aanvraag doet? 
(graag aankruisen wat van toepassing is) 

o gezin waarbij zowel ouders als kind(eren) zorg nodig hebben
o gezin met kind(eren) uit huis
o éénoudergezin
o gezin met jonge kinderen
o alleenstaande persoon met een complexe zorgvraag

Gegevens van het gezin 
Naam 
Straat en huisnummer 
Woonplaats 
Postcode 
Telefoonnummer 
e-mailadres

Welke hulp of ondersteuning heeft het gezin op dit moment? 
Een onafhankelijk cliëntondersteuner ja nee 
Zorg van de gemeente via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO ja nee 
Zorg van het zorgkantoor via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) ja nee 
Thuiszorg via de Zorgverzekeraar ja nee 
Andere vorm van ondersteuning zoals: 

Wat is de reden van uw aanvraag? 
Herkent u zich in een of meer van de volgende zinnen kruis dan aan welke dat zijn: 

o In dit gezin is er tenminste één persoon met een levenslange beperking (licht)
verstandelijke beperking of ernstig meervoudige beperking.

o Er is dagelijks een grote zorgvraag van iemand binnen dit gezin.
o Het zorgaanbod sluit niet goed aan bij de complexe zorgvraag.
o Er is veel zorg nodig, daarom zijn er veel organisaties en deskundigen betrokken.

U weet regelmatig niet waar en bij wie u moet zijn.
o De beperking beïnvloedt alles in dit gezin.
o Gezinsleden ervaren door de beperking langdurige problemen. Zorg en

ondersteuning is nodig om hun kwaliteit van leven te verbeteren.
o De zorg vraagt veel van iedereen in dit gezin. U heeft het gevoel dat u of het gezin er

helemaal alleen voor staat.
o Er is te lang te veel van u gevraagd en er is te weinig ondersteuning geweest. Het is

zo niet meer vol te houden. U voelt zich overbelast.
o U moet de complexe zorg vaak alleen doen, daar is het veel te zwaar voor. U vindt

dat dit anders moet.



Indicatie langdurige zorg 
Heeft een van de gezinsleden een indicatie van het CIZ voor de Wet 
langdurige zorg (Wlz) die toegang geeft tot gehandicapten zorg? 

ja nee 

Zo ja, welk zorgzwaartepakket (ZZP) is u of uw gezinslid toegekend? 
(staat op de beslissing) 

Zo nee: Denkt u dat u in binnenkort een indicatie aanvraag voor de 
Wlz gehandicapten zorg gaat indienen voor een van de gezinsleden? 

ja nee 

Het gezin is op de hoogte van deze aanmelding. 

Ik heb dit formulier ingevuld op (datum)……………………………………………………………………. 

Door middel van dit formulier meldt u zich/een gezin aan om gekoppeld te worden aan een 
Bondgenootin het kader van Pilot 5. Daarin is een Bondgenoot iemand  die deelgenoot, 
medestander en partner is in het vinden van passende oplossingen voor het hele gezin. Meer 
informatie over Pilot 5 kunt u vinden op de website www.pilot5.nl 
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