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Let op!
Sla dit formulier eerst op 
bij uw documenten op
uw computer. Vul daarna 
het formulier in.

Aanvraagformulier

Toestemming opname in een 
niet-gecontracteerd eerstelijnsverblijf

   Wordt u opgenomen in een eerstelijnsverblijf waarmee wij geen afspraak hebben? Dan 
heeft u vooraf toestemming (een machtiging) van FBTO nodig. Toestemming vraagt u zelf 
bij ons aan met dit formulier. Toch een beetje lastig? U kunt ook aan uw zorgverlener 

  vragen om de toestemming bij ons aan te vragen.

  Heeft u vragen over dit formulier? 
  Stuur een Whats App naar 06 82 88 05 08. Of bel (058) 234 53 53. We zijn er op werkdagen  
  van 8.00 tot 17.30 uur.

1. Aanvraag
 
Wat is de startdatum van het
eerstelijns verblijf (ELV) traject?   -   -     
  (dd/mm/jjjj) 

  Is er en behandelplan of verwijzing aanwezig?
    Ja
    Nee

  In het behandelplan of de verwijzing moet de zorgvraag en relevante co-morbiditeit 
  vermeld staan met de onderbouwing of het ELV-laag, -hoog of -palliatief is.  
  Uw zorgaanbieder kan u hierbij helpen.

  U kunt geen machtiging aanvragen zonder behandelplan. Vraag bij uw specialist of 
  huisarts eerst om uw behandelplan.

  Wat voor zorg betrof het bij de start?
    Laagcomplex
    Hoogcomplex
    Terminaal palliatief

  Wie heeft de indicatie voor het eerstelijns verblijf vastgesteld?
    Huisarts
    Medisch specialist (transferverpleegkundige)
    Specialist oudergeneeskunde
    Anders

  Welke zorgbehoefte bestaat er momenteel op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied?
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  Wordt ontslag naar huis haalbaar geacht/verwacht?
    Ja
    Nee

Verwachte ontslagdatum    -   -     
  (dd/mm/jjjj) 
 
  Als blijkt dat de verwachte ontslagdatum niet haalbaar is, dient u opnieuw een machtiging
  aan te vragen.

2. Instelling

  Vermeld hieronder de gegevens van de instelling en de contactpersoon van uw verblijf.
  De AGB-code kunt u bij uw zorgaanbieder opvragen.

Naam instelling     AGB-code Instelling   

Straatnaam     Huisnummer    Toevoeging   

Postcode en woonplaats    

Contactpersoon  

Functie  

Telefoonnummer     E-mailadres  

3. Uw gegevens

Voorletters      Achternaam   

Geboortedatum    -   -      Relatienummer  
  (dd/mm/jjjj)

Telefoonnummer  

Emailadres  

4. Ondertekening

Datum    -   -    
  (dd/mm/jjjj)

Handtekening   
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FBTO is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., KvK nr. 08053410 en Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V., KvK nr. 08077009 , beide statutair gevestigd 

in Apeldoorn en FBTO Zorgverzekeringen N.V., KvK nr. 30208631, statutair gevestigd in Leeuwarden en Achmea Zorgverzekeringen N.V., KvK nr. 28080300, statutair gevestigd in Zeist.

22020034 23.02

5. Wat stuurt u met de aanvraag mee?
   
   De verwijzing en/of behandelplan met handtekening van huisarts of specialist.

   Is het aanvraagformulier niet-gecontracteerd eerstelijnsverblijf niet volledig ingevuld en   
   ondertekend en/of ontbreken er bijlagen? Dan nemen wij de aanvraag niet in behandeling.

6.   Heeft u het formulier helemaal ingevuld?

Sla het ingevulde formulier op bij uw documenten op uw computer.
• Stuur dit formulier bij voorkeur ondertekend toe via Mijn FBTO.
• Of stuur het geprinte én ondertekende formulier per post naar: 

FBTO Zorg 
Postbus 318 
8901 BC Leeuwarden

Uw gegevens in vertrouwde handen
Sluit u een verzekering of financiële dienst af? Dan hebben wij uw gegevens nodig.  
Denk aan uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekening-
nummer. Soms hebben wij ook meer gegevens van u nodig. Achmea B.V. is verantwoordelijk 
voor een goede verwerking van uw persoonsgegevens.

 
Wilt u weten welke gegevens wij verwerken en waarvoor?
Kijk dan in ons Privacy Statement op fbto.nl. Deze vindt u onderaan op onze website  
onder de link ‘Privacy’. Hier leest u wat uw rechten zijn. En wanneer u bezwaar kunt maken 
tegen verwerking van uw gegevens. 

7. Heeft u nog vragen?

 Stuur een WhatsApp naar (06) 82 88 05 08.  
Of bel (058) 234 53 33. We zijn er op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur. 

Of kijk op fbto.nl.

http://mijn.fbto.nl/
http://fbto.nl
https://www.fbto.nl/
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