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          Ingekomen: 

Persoonlijke gegevens  
Naam aanvrager  
Adres en woonplaats  
Geboortedatum  
Telefoon en E-mail  
Inschrijving Woonnet Rijnmond  

 

De gemeente Krimpen aan den IJssel kan zich voor het vaststellen van de noodzaak laten adviseren door een ter zake deskundig 
persoon.  

 
Is er eerder een urgentie aangevraagd?    
 nee     
 ja, wanneer en wat was het resultaat?     toekenning  afwijzing 
     
Sinds wanneer heeft u de medische problemen? 
 
     
Woont u zelfstandig?     
 ja  nee, namelijk     
      
Sinds wanneer woont u op het adres?     
     
     
Wat is het type woning? 
 eengezinswoning  flat met lift  flat zonder lift  bovenwoning  benedenwoning  55+ woning 
 anders namelijk:      
      
Hoe is de toegang tot de woning? 
 trap met ____ treden  lift  gelijkvloers    
      
Is er een trap in de woning? 
 ja, trap met ___ treden  nee     
     
Hoe wordt de woning verwarmd?    
 gas kachels  blok verwarming  centrale verwarming   
      
In welke ruimte is verwarming aanwezig? 
 woonkamer  keuken  badkamer  slaapkamer ouders  slaapkamer kinderen  
      
Hoe wordt de woning geventileerd? 
 roosters  ramen open  mechanische ventilatie   
      
Hebt u aanpassingen in de woning? 
 ja, zelf geplaatst  ja, vanuit WMO  nee    
      
Zo ja, welke?      
 beugels  traplift  douchezitje  toiletverhoging   
 anders      
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Als u geen aanpassingen hebt, naar wat voor type woning zou u met uw medische problemen moeten verhuizen? 
 geen specifiek woningtype  gelijkvloerse woning bereikbaar met lift   
 rolstoeltoegankelijke woning  rollatortoegankelijke woning   
 rolstoeldoorgankelijke woning  rollatordoorgankelijke woning   
 rolstoelgeschikte woning  rollatorgeschikte woning    
 anders, namelijk      
      
Voor welke ziekte(n) bent u het afgelopen jaar tot nu onder behandeling? 
 hartziekte  vaatziekte  longziekte  ziekte van botten en rug  
 neurologische ziekte (zoals verlamming)  anders, namelijk    
      
Wat zijn uw klachten? 
 pijn  stijfheid  kortademig duizelig  angst  
 evenwichtsstoornis  anders, namelijk     
      
Gebruikt u medicijnen? 
 ja. Welke?      

 nee      
      
Gebruikt u hulpmiddelen? 
 ja  nee     
      
Zo ja, welke hulpmiddelen gebruikt u? 
 stok  kruk  scootmobiel  rollator  driepoot  
 duwstoel  elektrische rolstoel  anders, namelijk    
      
Door welke ziekte(n) vindt u de woning niet meer geschikt? 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Wie is de eigenaar/verhuurder van de woning? 
Naam      
Adres      
Postcode/plaats      
Telefoon      
      
Wie is uw huisarts?      
Naam huisarts      
Adres      
Postcode/plaats      
Telefoon      
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Welke specialist(en) bezocht u het afgelopen jaar? 
Naam specialist      
Specialisme      
Ziekenhuis/instelling      
Telefoon      
      
Naam specialist      
Specialisme      
Ziekenhuis/instelling      
Telefoon      
      
Naam specialist      
Specialisme      
Ziekenhuis/instelling      
Telefoon      
 
 

     

Ondertekening aanvrager      

Handtekening      

Datum      

 
 
Welke informatie moet er aan deze aanvraag worden toegevoegd 
 Drie recente salarisstroken 
 Recente inkomensverklaring van de Belastingdienst 
 Kopie ID-bewijs van alle personen die meeverhuizen 
 Uw reacties op Woonnet Rijnmond van de laatste drie maanden 
 Deze volledig ingevulde en ondertekende bijlage 
 Relevante medische onderbouwing 
 Verklaring van de specialist (indien mogelijk) 

 

 


