Aanvraagformulier Argonaut Advies

OV-begeleiderskaart
Met deze OV-begeleiderskaart mag een begeleider gratis met u mee als u door een beperking niet zelfstandig met het openbaar
vervoer kunt reizen. Voor het aanvragen van de OV-begeleiderskaart vult u uw eigen gegevens in.
Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt, vragen wij u de onderstaande vragenlijst in te vullen. Bekijk voor het invullen
eerst het stroomschema of u mogelijk in aanmerking komt. Op het formulier staan de 5 hoofdcategorieën uit de ministeriële regeling
opgenomen. U hoeft alleen de vragen in te vullen die voor u van belang zijn. Ter onderbouwing vragen wij u (medische) bewijsstukken
bij te voegen.
Vergeet niet een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen.
Let op! Schrijf in blauwe of zwarte blokletters. Argonaut Advies B.V. kan alleen volledig ingevulde formulieren in behandeling nemen.

Persoonlijke gegevens
Heeft u eerder een OV-begeleiderskaart gehad?

Voorletter(s)

□ Nee
□ Ja, vermeld hierachter het oude registratienummer

Tussenvoegsel(s)

Man

Geboortenaam

(Volledige) achternaam

Geboortedatum

Burgerservicenummer

Straat

Postcode

Telefoonnummer

□

Vrouw

□

Huisnummer + toevoeging

Woonplaats

Mobiel nummer

E-mailadres

Bewijsstukken
U dient een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee te sturen met dit aanvraagformulier. Zonder kopie van uw geldige
identiteitsbewijs wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen en niet beoordeeld.

Woonomstandigheden Alleen invullen als u een indicatiebesluit van het CIZ hebt
Wat zijn uw woonomstandigheden?

□ Bij ouders thuis □ Wonen
□ Vezorgingsinrichting □ Speciale woonvorm
□ Zelfstandig
□ 24-uurs opvang
□ Anders, namelijk

Is in geval van verblijf in een

□ Permanent

□ Tijdelijk, namelijk (in aantal maanden)

(verpleeg)instelling uw verblijf
permanent of tijdelijk?
Wat is de naam van de eventuele
instelling waar u woont?

Bewijsstukken
Let op: als u beschikt over een Wlz-indicatie van 7 etmalen in de week van het CIZ, dan komt u in aamerking. Stuurt u dan a.u.b. een
kopie van het indicatiebesluit mee. In dit besluit is de zorg waarop u aanspraak heeft, vermeld. Meestal staat dat op de eerste
bladzijde van het indicatiebesluit vermeld. Als u in het bezit bent van een Wlz-indicatie van 7 etmalen in de week van het CIZ, dan
hoeft u de vragen hieronder niet meer in te vullen en kunt u doorgaan naar het einde van de vragenlijst: Pasfoto en ondertekening.
Als u geen Wlz-indicatie van 7 etmalen in de week van het CIZ heeft, stuur dan medische informatie van uw (huis)arts mee om uw
beperking aan te tonen.

Mobiliteitsbeperking Alleen invullen als u een mobiliteitsbeperking heeft
Welke aandoening is bij u vastgesteld?

Hoeveel jaar heeft u deze beperking?
Bent u hiervoor nog in behandeling?

□ Ja □ Nee

Zo ja, door wat voor behandelaar?

Hoeveel meter kunt u zonder
hulpmiddel en zonder begeleider lopen?

□ 0 meter
□ 0 tot 100 meter
□ 100 tot 500 meter □ meer dan 500 meter

Welk(e) hulpmiddel(en) gebruikt u voor uw mobiliteit?

□

□

□

□

□

(Wandel)stok

Kruk(ken)

Looprek

Rollator

Loopfiets

Geef per gekozen hulpmiddel aan
hoeveel meter u hiermee kunt lopen:

Welk(e) (gemotoriseerde) hulpmiddel(en) gebruikt u voor uw mobiliteit?

□

□

□

□

Scootermobiel

Elektrische rolstoel

Rolstoel

Anders, namelijk_________

En voor welk doel gebruikt u het
hulpmiddel?
Hoe vaak heeft u een begeleider nodig
bij verplaatsingen buitenshuis?
(afstanden tot 300 meter)

□ Altijd

□ Soms

□ Nooit

Bewijsstukken
Bent u in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart bestuurder- en/of passagier (GPK) met een geldigheidsduur langer dan 1 jaar?

□ Nee, stuur dan medische informatie van uw arts mee om uw mobiliteitsbeperking aan te tonen.
□ Ja, stuur dan een kopie van de voor- en achterzijde daarvan mee. U hoeft verder geen medische informatie meer mee te sturen
en u hoeft de andere vragen over beperkingen niet meer in te vullen. U kunt doorgaan naar het einde van het formulier (pasfoto
en ondertekening).

Epilepsie Alleen invullen in geval van epilepsie (grand mal)
Heeft u last van epilepsie?

□ Ja

□ Nee

Geef in geval van epilepsie (grand mal)
de frequentie aan.

Bewijsstukken
U dient medische gegevens van de neuroloog mee te sturen waaruit de aard en frequentie van de epilepsie blijkt.

Visuele beperking Alleen invullen als u een visuele beperking heeft.
Welke aandoening is bij u vastgesteld?

Hoeveel jaar heeft u deze beperking?
Bent u hiervoor nog in behandeling?

□ Nee

□ Ja

Zo ja, door wat voor therapeut?

Heeft u een gezichtsveldbeperking?

□ Nee
□ Ja, u kunt hiernaast aangeven hoeveel graden gezichtsveld u nog heeft:

Hoeveel procent ziet u na correctie met bril of contactlenzen?

Linkeroog
Rechteroog

Niets

Minder dan 30%

30% tot 50%

Meer dan 50%

□
□

□
□

□
□

□
□

Hieronder kunt u aangeven of er persoonlijke- en/of situationele omstandigheden zijn die niet in meetbare normen zijn vastgelegd
maar waarvan u ons toch graag op de hoogte wilt stellen.

Bewijsstukken
Stuur een kopie van de bewijsstukken mee waaruit de oogaandoening blijkt. Alleen medische informatie van uw oogarts wordt
in behandeling genomen. Een verklaring van de opticien is niet voldoende.

Verstandelijke beperking Alleen invullen als u een verstandelijke beperking heeft
Is er onderzoek gedaan naar uw IQ?

Met welke leeftijd (in jaren) is uw
zelfstandig functioneren vergelijkbaar?

Is verbetering in het zelfstandig
functioneren te bereiken met oefenen/
trainen/leren?

□ Nee
□ Ja, daar kwam een IQ uit van:
Vergelijkbaar met een leeftijd van ______ jaar.

□Ja

□Nee

Bewijsstukken
Stuur een zo recent mogelijke uitslag van een IQ-test of neuropsychologisch onderzoek mee.
Bij een bewezen IQ van minder dan 55 is een eenmalige IQ-meting in het verleden voldoende.

Psyschische beperking Alleen invullen als u een psychische beperking heeft
Welke aandoening is bij u vastgesteld?
Welke beperkingen bij het reizen geeft
deze aandoening u?
Hoeveel jaar heeft u deze beperking?
Bent u hiervoor nog in behandeling?

□ Ja

□ Nee

Zo ja, door wat voor therapeut?
Wat is het resultaat?

Is verbetering in het zelfstandig
functioneren te bereiken met oefenen/
trainen/leren?

□Ja
□Nee, vergeet niet om uw medische gegevens mee te sturen waar dit uit blijkt.

Indien u een of meer van bovenstaande beperkingen heeft verzoeken wij u om altijd die medische gegevens als bewijsstuk mee te
sturen met het aanvraagformulier.
Afhandeling van uw aanvraag geschiedt op basis van de door u aangeleverde medische gegevens of andere gegevens, zoals een
Gehandicaptenparkeerkaart of Wlz-indicatie van het CIZ. U heeft het recht om medische gegevens bij uw arts op te vragen.
Zonder bewijsstukken zal Argonaut Advies B.V. uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Pasfoto en ondertekening
Naam (wettelijk) vertegenwoordiger (als dit formulier door iemand anders dan de kaarthouder is ingevuld).
Voorletter(s) :
Tussenvoegsel(s) :
Achternaam :
Datum (dag-maand-jaar) :

Handtekening aanvrager of vertegenwoordiger :

Door uw handtekening te zetten verklaart u dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Mogen wij u er nogmaals op attenderen dat u dit aanvraagformulier tevens voorziet van een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
Argonaut Advies B.V. neemt uw aanvraag niet in behandeling wanneer u deze kopie niet aan ons verstrekt.

Pasfoto

Privacybeleid

De pasfoto dient een recente, goed gelijkende niet beschadigde officiële
pasfoto te zijn van de aanvrager. Schrijf naam, geboortedatum,
postcode en huisnummer op de achterkant van uw pasfoto.
Stuur de foto los mee in de envelop. Gebruik geen plakband, nietjes of
paperclips. Zonder pasfoto kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling
nemen.

We gebruiken de pasfoto alleen om
nu en in de toekomst een OV-begeleiderskaart te
maken. Door het ondertekenen van de
overeenkomst geeft u uitdrukkelijk toestemming
om uw gegevens en uw pasfoto voor de
genoemde delen te gebruiken. Deze pasfoto wordt
gescand en bewaard voor een eventuele levering
van een duplicaat. Het origineel wordt vernietigd.

Formulier ingevuld?
Vergeet niet om naast het volledig ingevulde aanvraagformulier ook alle gevraagde bijlagen in de envelop te doen. U kunt deze
gegevens sturen naar:
Argonaut Advies B.V.
Postbus 305
3720 AH BILTHOVEN
T.n.v. OV-begeleiderskaart

Gelet op artikel 7:456 van het Burgerlijk wetboek in samenhang met artikel 7:454 Burgerlijk wetboek heeft u recht op afschriften
van uw medisch dossier. Uw behandelend artsen (zoals uw huisarts en/of uw specialist) dienen u dus, op uw verzoek, kopieën te
verstrekken van uw medisch dossier.
Bij uitspraak van 31 maart 2006 (USZ 2006/167) heeft de Centrale Raad van Beroep overwogen dat Argonaut Advies B.V. bij het
nemen van beslissingen op uw aanvraag, als bestuursorgaan aangemerkt dient te worden. Dit heeft tot gevolg dat de Algemene
wet bestuursrecht van toepassing is op uw aanvraag. Ingevolge artikel 4:2 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht is het aan een
aanvrager van een (begunstigende) beschikking om alle gegevens en bescheiden, die voor de beslissing op aanvraag nodig zijn
en waarover redelijkerwijs de beschikking verkregen kan worden, te verstrekken aan het bestuursorgaan.

