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AANVRAAGFORMULIER VOOR TUSSENKOMST
Alle onderstaande rubrieken laten invullen door de
betrokken instanties om in aanmerking te komen!
Naam & voornaam
Straat & Nr
Gemeente
Ik heb geen hospitalisatieverzekering
Handtekening patiënte
Vak in te vullen door uw ziekenfonds
Patiënte geniet van een verhoogde tegemoetkoming als (*):
• weduwe, invalide, gepensioneerde of wees of kreeg mensen toegewezen, die onder dit statuut
vallen.
• heeft kinderen die recht verstrekken op verhoogde kinderbijslag.
• haar gezin heeft recht op bestaansminimum of op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of
heeft deze personen ten laste
• haar gezin heeft recht op een tegemoetkoming voor gehandicapten of zij heeft u deze personen
ten laste?
(*) doorstrepen wat niet van toepassing is en laten attesteren door uw ziekenfonds aub
Attestatie ziekenfonds

plak hier ook een klevertje van je ziekenfonds
Vak in te vullen door de plaatselijke OCMW
Patiënte wordt door het OCMW erkend als (*):
• leefloner
• dakloze
• asielzoeker
• steungerechtigd
• vallend onder budgetbeheer
(*) doorstrepen wat niet van toepassing is en laten attesteren door het OCMW aub
Attestatie OCMW

Vak in te vullen door het behandelende ziekenhuis
Ondergetekende verantwoordelijke van de Sociale Dienst Oncologie bevestigt hiermede dat
patiënte in behandeling is voor chemo en/of bestraling ten gevolge van kanker.
Gegevens van Sociale Dienst Oncologie

Datum en stempel van het ziekenhuis

Bericht aan de pruikenhandelaar:
Op grond van bovenstaande volledig ingevuld aanvraagformulier,
delen wij U mede dat onze
Private Stichting JS Wegwijs tegen kanker
kan tussenkomen in de kostprijs van een pruik of prothese
voor een maximale waarde van
€ 500,00 (Vijfhonderd euro) BTW inclusief.
Wil uw factuur sturen, met aanhechting van dit ingevulde document naar
JS Wegwijs tegen Kanker p/a Boerenkrijgsingel 9 te 3500 Hasselt.
Voor vragen ivm de betaling van uw factuur: neem contact op met ons secretariaat aub.

Gegevens van Pruikenhandelaar

Datum en stempel van de pruikenhandelaar
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