Intakeformulier “Dementie en Nu”

Naam, Adres, Woonplaats …

Naam deelnemer:

Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:

E-mailadres:

Wat is uw relatie met de persoon waarvan u mantelzorger bent? (partner, dochter/zoon, zus/broer ...)

Werd de diagnose van dementie reeds gesteld bij de persoon voor wie u de mantelzorger bent?
JA

NEEN

Indien de diagnose werd vastgesteld:

Dit traject “Dementie en nu” wordt u aangeboden door “het Inloophuis dementie” en partners
ECD Paradox, Molenaarsstraat 34 9000 Gent, 09 233 14 38, paradox@dementie.be
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Door wie:
Wanneer:
Welke vorm/type van dementie
werd vastgesteld?:

Hebt u reeds vragen welke u zeker beantwoord wilt?

Hoe leerde u dit initiatief kennen?
Via het inloophuis dementie
Via de Alzheimerliga
Via mijn huisarts
Via mijn specialist verbonden aan: ………………………………………………………………………… (bv. ziekenhuis)
Via de mutualiteit: ...………………………………………………………………………………………… (naam mutualiteit)
Via de folder
Via de poster
Andere: ………………….……………………………………………………………………………………………………………………….

Dit traject “Dementie en nu” wordt u aangeboden door “het Inloophuis dementie” en partners
ECD Paradox, Molenaarsstraat 34 9000 Gent, 09 233 14 38, paradox@dementie.be
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Om uw inschrijving te vervolledigen willen wij u vragen dit document op te sturen naar:

ECD Paradox
Molenaarstraat 34
9000 Gent

Opgelet! Uw inschrijving is pas geldig indien het inschrijvingsformulier EN het inschrijvingsgeld
ontvangen werden.

Informatie betaling inschrijvingsgeld
Het inschrijvingsgeld voor het programma “Dementie en nu” bedraagt 80 EURO wanneer u niet
geniet van verhoogde tegemoetkoming.
Geniet u van verhoogde tegemoetkoming? Dan bedraagt het inschrijvingsgeld 40 EURO.
Dit bedrag omvat de 10 sessies “Dementie en nu”, het begeleidend boek (t.w.v. 30 EURO) en één
consumptie in de pauze van elke sessie.
Om uw inschrijving te vervolledigen vragen wij u het bedrag over te maken via onderstaande
gegevens:
ECD Paradox
Molenaarstraat 34, 9000 GENT
IBAN: BE65 2900 0390 6996
Gelieve in de mededeling te vermelden: “DEN – naam + voornaam”
Veel mutualiteiten betalen een deel van dit bedrag terug. Vraag dit zeker na bij uw mutualiteit!

Opgelet! Uw inschrijving is pas geldig indien het inschrijvingsformulier EN het inschrijvingsgeld
ontvangen werden.

Dit traject “Dementie en nu” wordt u aangeboden door “het Inloophuis dementie” en partners
ECD Paradox, Molenaarsstraat 34 9000 Gent, 09 233 14 38, paradox@dementie.be
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