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Beste Aanvrager,
Bedankt dat u een aanvraag voor een hulphond wilt doen bij Service Dogs. Deze vragenlijst is
bedoeld dat wij iets meer van u te weten komen. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk
behandeld en wij zullen uw gegevens nooit aan derden verstrekken zonder uw toestemming.
Wij vragen u deze vragenlijst naar waarheid in te vullen. De antwoorden die u hier geeft kunnen
ook weer terug komen in het voorzorggesprek. Heeft u zelf vragen na aanleiding van deze
vragen lijst dan vragen wij dat u deze noteert zodat wij deze kunnen bespreken in het
voorzorggesprek. Heeft u een dringende vraag over de vragenlijst dan kunt u ons bellen of
mailen via onderstaande gegevens.
Wij vragen u of u deze vragenlijst binnen 4 weken na ontvangst terug kan sturen naar
info@servicedogs.nl
Na ontvangst van de vragenlijst gaan wij met u een afspraak maken om langs te komen voor
het voorzorggesprek.

Met vriendelijke groet,
Team Service Dogs
info@servicedogs.nl
www.servicedogs.nl
0599-671346
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Wij vragen u om een dagboek te maken van 3 dagen, hierin vermeld u wat u van ’s
ochtends tot ’s avonds doet en waar de hulphond bij van dienst zou kunnen zijn.
Dit kunt u digitaal meesturen met dit formulier. Gelieve in een ander document
dan deze.

Algemeen:
Naam:
Geboorte Datum
Geslacht
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon nummer Mobiel
Telefoon nummer Thuis
Email adres:
Sofie nummer/ Burgerservice nummer
Burgerlijke stand

Zorgverzekering:
Naam Zorgverzekering
Polisnummer
Naam Contactpersoon
Telefoon nummer contactpersoon
Email Adres Contactpersoon

Werk:

Werkgever
Werkuren per week
adres
postcode
plaats
Telefoon nummer
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Beroep/Functie
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Huisarts:
Naam Arts
Adres
postcode
Plaats
Telefoon nummer

In geval van nood:
Relatie
Naam
Adres
Postcode
plaats
Telefoon nummer

Gezinssamenstelling:
Partner
(naam + leeftijd + geslacht + bijzonderheden)
Kinderen
(aantal + leeftijd + thuiswonend/uitwonend)
Andere gezinsleden
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Huisdieren
(soort + hoeveel)

3

Woonomgeving:
Soort woning
Is er veel water in de omgeving
Is er een bos in de omgeving
Is er druk verkeer in de omgeving
Woonomgeving (stad/dorp/wijk)
Zijn er eventueel aanpassingen noodzakelijk
in en om het huis
Welke aanpassingen in en om het huis zijn
reeds gedaan

Persoonlijk:
Korte omschrijving ziektebeeld
Hoelang heeft u het ziektebeeld
(bijv. 1999 of aangeboren)
Zijn er andere problemen waarop gelet moet
worden bijv. Psychische/pijnklachten
Maakt u gebruik van psychiatrische hulp
Zijn er aandachtspunten op het gebied van
leren
Hoe zijn uw sociale vaardigheden
(contact maken/ hulp vragen/afwijzen)
Maakt u gebruik van medicatie die van
invloed zijn op uw concentratie vermogen,
gemoedstoestand etc.

Heeft u een brace / prothese
Wat voor hobby’s heeft u
(hoe vaak per week)
Welke sport beoefend u
(hoe vaak per week)
Hoe vaak gaat u naar winkels
Hoe vaak gaat u uit
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Hoe flexibel is uw zorg in te plannen (i.v.m.
onze planning)
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Vervoer:
Over welke hulpmiddelen heeft u beschikking
Beschikt u over eigen vervoer
Rijd u zelf

Honden:
Hoe bent u bij ons terecht gekomen
Wat spreekt u aan in een hond
Waaraan denkt u bij verzorging van een hond
Bent u van plan minimaal 2 keer in week met
de hond los te wandelen in het bos.
Hoe staat uw gezin er tegen over dat er
eventueel een hond komt.
Denkt u dat uw huisdieren honden toelaten
Komt de hond veel in aanmerking met
kinderen?
(bijv. school in de omgeving / eigen kinderen)
Is er een veilig loslaatgebied voor honden
Bent u van plan dagelijks met de hond los te
lopen?
Wat voor type hond heeft u het liefst
Wat voor ras heeft uw voorkeur*
Om welke tijd gaat u uit bed (eerste
uitlaatronde)
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Om welke tijd gaat u naar bed (laatste
uitlaatronde)
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Wie zou de hond willen opvangen in nood
(Relatie+ naam+ adres)
Wat zou een hulphond voor u betekenen
(sociaal, emotioneel, maatschappelijk gezien)

* Ras voorkeur: wij kunnen proberen een hond te zoeken met uw ras voorkeur wij kunnen niet
altijd aan deze eis voldoen, het kan dus zijn dat u met een ander soort ras gekoppeld wordt.

