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Inschrijfformulier mantelzorgers 

 

 

Allereerst stellen wij ons graag even voor. Wij zijn het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad en 

Ruggesteun Parkstad. Wij bieden mantelzorgondersteuning aan de mantelzorgers in Parkstad, om dat te 

realiseren hebben wij een aantal gegevens van u nodig. In dit document worden persoonsgegevens 

verstrekt met als doel deze te verwerken. Het doel van deze verwerking is om u mogelijkheid te geven 

voor het aanvragen van het mantelzorgcompliment bij uw gemeente en om mantelzorgondersteuning te 

ontvangen. De grondslag voor deze verwerking is uw toestemming. Dit betekent dat zodra u toestemming 

geeft, u deze altijd weer mag intrekken.  

 

De gegevens worden alleen bewaard zolang deze nodig zijn om u te ondersteunen en in de periode dat u 

het mantelzorgcompliment aanvraagt bij uw gemeente. Zodra u stopt met de dienst, zullen de gegevens 

365 dagen bewaard worden voor het geval u weer gebruik wilt maken van de diensten of voor als vragen 

beantwoord dienen te worden n.a.v. de geleverde diensten. 

Voordat u deze gegevens levert, wijzen wij u graag op uw rechten, ook wel beter bekend als de rechten 

van de betrokkene. U heeft de volgende rechten: 

- Recht op inzage: U heeft het recht uw gegevens in te zien wanneer u daarom vraagt. 

- Recht op rectificatie: U heeft het recht uw gegevens aan te vullen of te wijzigen. 

- Recht op gegevenswissing: U heeft het recht om een verzoek te doen alle gegevens te 

verwijderen. Alle gegevens dienen daardoor zonder onredelijke vertraging te worden verwijderd, 

tenzij hier een bewaarplicht voor bestaat. 

- Recht op beperking van de verwerking 

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft het recht om uw gegevens in een bruikbare 

digitale vorm te ontvangen en indien mogelijk kunnen deze gegevens al aangeleverd worden aan 

een andere partij. 

- Recht van bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens. 

- Het recht om niet te worden onderworpen aan profilering. 

- Het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. 

 

Indien u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens/ privacy kunt te allen tijde 

contact opnemen via info@mantelzorgparkstad.nl of bellen naar 045-2114000.  
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Beste meneer / mevrouw,  

Wij willen u graag in ons gegevensbestand registreren als mantelzorger. Om dit bestand zo goed en 

compleet mogelijk te krijgen, hebben we uw medewerking nodig. Vandaar dat wij u vragen het 

onderstaande formulier in te vullen en vervolgens aan ons te retourneren. U ontvangt gratis onze 

nieuwsbrief. 

 

1. Persoonsgegevens mantelzorger 

Naam en voorletters:.............................................................................................................Geslacht: M / V * 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode:..............................................Woonplaats:........................................................................................ 

Telefoonnummer:.....................................................Mobiel:……………………………………………………………………….. 

E-Mail:............................................................................................................................................................... 

Geboortedatum:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Werkzaam:   ja / nee * 

 

Ik zorg voor mijn:  

❑ Partner/ echtgenoot/ echtgenote ❑ Andere familieleden 

❑ Kind(eren) (dochter / zoon) ❑ Buurvrouw/ man 

❑ Moeder / vader ❑ Vrienden/ kennissen 

❑ Broer/ zus ❑ Anders namelijk: 

……………………………………………… ❑ Schoonmoeder/ schoonvader  

2. Persoonsgegevens hoofdverzorgde - De persoon waar de meeste ondersteuning aan wordt verleend. 

Naam en voorletters..............................................................................................................Geslacht: M / V * 

Woonplaats....................................................................................................................................................... 

 

3. Verdere gegevens 

• Onder welke van de onderstaande groep behoort het ziektebeeld van de verzorgde /hulpvrager?  

❑ Chronisch ziek  

❑ Dementie 

❑ Hersenletsel (NAH) 

❑ Lichamelijke beperking 

❑ Ouderdom (leeftijd gerelateerde 

klachten) 

❑ Psychische/ psychiatrische problemen 

❑ Stoornis in het autistisch spectrum (ASS) 

❑ Terminaal ziek 

❑ Verslaving 

❑ Verstandelijke beperking 

De vragen gaan verder op de volgende pagina  ➔➔ 
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• Voelt u zich (over) belast door de zorg die u verleent?  

❑ Nooit  

❑ Soms 

❑ Regelmatig 

❑ Vaak

Wilt u meer informatie over het Steunpunt, of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met een 

consulent van het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg. Telefoonnummer 045-2114000. 

 

4. Overig 

Uw gegevens worden zorgvuldig behandeld en opgeslagen in ons registratiesysteem. Omdat wij belang 

hechten aan goede afstemming met de informele en formele zorg kan het voorkomen dat we, in overleg 

met u, relevante gegevens van u uitwisselen. Daarnaast vragen de gemeenten, Beekdaelen, Brunssum, 

Heerlen, Kerkrade en Landgraaf registratie bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad bij aanvraag 

van het mantelzorgcompliment. Aan deze gemeenten zullen wij alleen uw NAW gegevens verstrekken. 

 

Wij vragen u hierbij dan ook toestemming om: 

- De gegevens die in dit formulier worden vastgelegd te registreren in onze database, zodat wij 

wanneer u hier behoefte aan heeft mantelzorgondersteuning kunnen bieden en een passend 

begeleidingsplan voor u kunnen opstellen. 

- De NAW-gegevens te mogen delen met de gemeenten indien u gebruik wilt maken van het 

mantelzorgcompliment in Brunssum, Beekdaelen, Heerlen, Kerkrade of Landgraaf.  

- De gegevens die gedeeld worden met de gemeenten zijn de, voornaam, achternaam, woonplaats, 

adres en huisnummer.  

 

 

 

 

 

 

 

De vragen gaan verder op de volgende pagina  ➔➔ 
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- Ik geef hierbij toestemming om mijn NAW-gegevens en de gegevens op dit formulier te 

registreren in de database van Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad. Zodat wij u kunnen 

registeren en wanneer er een ondersteuningsvraag is samen met u een passend begeleidingsplan 

kunnen opstellen. 

- Ik geef hierbij toestemming om mijn NAW-gegevens te delen met de gemeenten. 

Met als doel te registreren bij aanvraag van het mantelzorgcompliment. 

 
Wanneer u geen toestemming geeft tot het registreren van uw NAW-gegevens en de gegevens op dit 

formulier kunnen wij u niet als mantelzorger inschrijven bij het Steunpunt voor Mantelzorgers 

Parkstad.  

Hierdoor vervalt tevens de mogelijk voor mantelzorgondersteuning en de mogelijkheid tot het 

aanvragen van het mantelzorgcompliment bij uw gemeente. 

 

Ondertekenen door mantelzorger: 

Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Plaats en datum:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking 

S.v.p. in een gesloten envelop zonder postzegel, sturen naar: 

 

Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg 

Antwoordnummer 4034 

6400 VC Heerlen 

Of mail naar: info@mantelzorgparkstad.nl 


