
Let op! Als u zich niet veilig of zeker voelt om alleen te blijven en bang bent om te vallen, is er sprake van 
een sociale indicatie. De gemeente vergoedt soms persoonsalarmering als er sprake is van sociale
indicatie. Wij raden u aan om hiervoor contact op te nemen met het WMO-loket van uw gemeente, tenzij 

Naam: Voorletters: Mw Dhr

Adres: Postcode:
   

Plaats: Geb.datum:

Telefoon: Mobiel: 0 6 -

Verzekerdennr:

Woont u alleen of brengt u een groot deel van de dag alleen door? ja nee

Ondertekening door verzekerde:

Hiermee geeft verzekerde de betrokken arts toestemming om de medische gegevens te verstrekken 

aan RSVO-alarmering.

Hiermee geeft verzekerde RSVO-alarmering toestemming om de medische gegevens te verwerken en om 

bij twijfel of de personenalarmering mag worden verstrekt onder de vergoeding van de polisdekking, dit 

te overleggen met de zorgverzekeraar.

Datum Naam verzekerde Handtekening verzekerde

RSVO-alarmering verklaart uw medische gegevens alleen te gebruiken voor het verstrekken van de 

verzekeringsovereenkomst.

z.o.z. voor het door de huisarts in te vullen deel van dit medische indicatieformulier

Invullen door RSVO-alarmering

Versie: 1.2052020

verhoogd risico loopt om in een noodsituatie terecht te komen, bijvoorbeeld omdat u een ernstige
hartaandoening heeft. U heeft dan direct medische of technische hulp nodig en bent niet in staat de 
(mobiele) telefoon zelfstandig te bedienen. 

u in Wijdemeren woont. Dan kunt u contact met RSVO-alarmering hierover opnemen.

Deze zijde in te vullen door verzekerde

Zorgverzekeraar:

Gegevens verzekerde:

 

Compleet

Beoordeeld

Achterzijde in te vullen door (huis)arts

Binnenkomst

hulpmiddelen en voor de communicatie met de zorgverzekeraar in het kader van de uitvoering van de 

Medisch indicatieformulier voor persoonlijke alarmeringsapparatuur

De basisverzekering vergoedt de kosten van persoonsalarmering als u door een ziekte of beperking een 

BSN nummer:
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Deze zijde in te vullen door huisarts of medisch specialist

Medische indicatie

 te voorkomen?            □ ja      □  nee

Ondertekening door huisarts of medische specialist:

Datum Naam/stempel huisarts of specialist Handtekening huisarts of specialist

 □ 3 mnd □ 6 mnd □ 1 jaar □ 2 jaar □ niet

Onmiddellijk noodzakelijke hulp om levensbedreigende situatie te voorkomen:

1. Wat is/zijn de medische indicatie(s)?

Na welke periode verwacht u dat er verbetering op kan treden van de hierboven omschreven aandoening(en)?

4. Zo ja, kunt u deze noodsituatie kort omschrijven en aangeven waaruit de hulp bestaat die daarbij

onmiddellijk moet worden geboden?

Noodsituatie (gerelateerd aan medische indicatie(s)):

5. Kan verzekerde in deze noodsituatie zelfstandig een telefoon bedienen?           □ ja      □  nee

6. Zo nee, waarom niet (gerelateerd aan medische indicatie(s))?

2. Welke beperkingen heeft de verzekerde hierdoor?

AGB code : 

3. Heeft verzekerde door deze medische indicatie(s) een verhoogde kans om in een noodsituatie terecht te 

komen waarbij onmiddellijk medische of technische hulp nodig is om een levensbedreigende situatie

7. Is verzekerde afhankelijk van een hulpmiddel en/of medicatie?                             □ ja      □  nee

8. Zo ja, van welk hulpmiddel en/of welke medicatie?
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