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Aanmeldingsformulier KEC

Het formulier kan worden verzonden naar info@kec-inderegio.nl

Heeft u vragen met betrekking tot een situatie of wilt u overleggen dan kunt u vrijblijvend 
advies inwinnen bij de coördinatoren van het KEC. Zij zijn te bereiken via 06 - 832 723 09.

Meer info over het KEC op:
www.kec-inderegio.nl

 Dossiernummer:

 Aanvraagdatum:

Gegevens aanvrager/contactpersoon  

Naam: Geslacht: Man Vrouw

Organisatie: Telefoonnummer: 

Locatie: E-mailadres: 

Functie:   
   

Gegevens 2e contactpersoon (verplicht)  

Naam: Geslacht: Man Vrouw 

Organisatie: Telefoonnummer: 

Locatie: E-mailadres: 

Functie:   
   

Gegevens cliënt   

Naam: Geslacht: Man Vrouw 

Adres: Geboortedatum: 

Postcode/Plaats:   

Telefoonnummer:   
   

Gegevens wettelijk vertegenwoordiger  

Naam: Relatie tot cliënt:  

   

Ondertekening   

Cliënt Datum  

 Handtekening  

OF   

Wettelijk vertegenwoordiger Datum  

 Handtekening  

EN   

Zorgaanbieder Datum  

 Handtekening

Met het ondertekenen van dit formulier wordt toestemming verstrekt aan behandelaren en overige betrokken zorgverleners om het KEC in te schakelen 
en medische en/of andere behandelgegevens met hen uit te wisselen daar waar nodig voor consultatie en advies.
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Aanmeldingsformulier KEC

Het formulier kan worden verzonden naar info@kec-inderegio.nl

Woon- en leefsituatie

Wat is de woon- of verblijfssituatie van de cliënt

Problematiek

Van welke problematiek is er sprake bij de cliënt?

Sinds wanneer speelt de problematiek?

Wat zijn de gevolgen voor de cliënt en zijn/haar omgeving?

Zijn er andere disciplines bij de cliënt betrokken? Zo ja, welke?

De vraag aan het KEC

Wat is uw concrete vraag aan het KEC?

Aanvullende informatie kan door de consulenten worden opgevraagd.

Meer info over het KEC op:
www.kec-inderegio.nl
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