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Weekschema
   Zorg dat u dit document opslaat op uw computer voordat u begint met het invullen.

Naam zorgverlener: 

Kruis in het schema (onder het kopje zorgfunctie) aan welke zorgfuncties van toepassing zijn. Vul voor elke dag van de week per zorgverlener een apart schema in.

Welke dag betreft het?  Maandag  Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag  Zaterdag   Zondag

  Aantal uren per dag Op welke tijden Welke zorg wordt precies geleverd? Hoe gebeurt dit?

Persoonlijke verzorging  

Verpleging  

Begeleiding individueel 

Begeleiding groep 

Schoonmaak 

Anders, namelijk        

 

 

Gegevens budgethouder

Naam  

Adres  

Postcode en woonplaats  
 
Geboortedatum  
 

  
Weekschema opsturen

Stuur het weekschema naar het VGZ Zorgkantoor. Dit gaat snel en  
makkelijk via mijn.vgzzorgkantoor.nl. Kies in Mijn VGZ Zorgkantoor  
voor ‘document uploaden’. Stuurt u de specificatie liever met de post?  
Op www.vgz-zorgkantoren.nl vindt u ons postadres.

http://mijn.vgzzorgkantoor.nl
http://www.vgz-zorgkantoren.nl
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