Informatie voor cliënten
Medisch urgentie onderzoek voor woningzoekenden

MEDISCH URGENTIEONDERZOEK AANVRAGEN
Woningzoekenden kunnen op basis van medische dan
wel psychosociale redenen in aanmerking komen voor
een urgentieverklaring. Met een urgentieverklaring kan
een woningzoekende met voorrang in aanmerking
komen voor een andere meer passende woning.
Meer informatie hierover kunt u vinden op:
http://www.wstvalburg.nl/woningzoekende/
De aanvraag voor een urgentieverklaring kunt u indienen
bij Woonstichting Valburg. Woonstichting Valburg heeft
JPH consult, als onafhankelijk adviesorgaan,
aangewezen ten behoeve van het uitvoeren van nader
(medisch) onderzoek. Ingeval het een medische urgentie
betreft is geneeskundig onderzoek vereist door een arts.
Ook ingeval het een psychosociale urgentie betreft zal
nader onderzoek door JPH consult worden uitgevoerd.
WAT MOET U DOEN OM EEN AFSPRAAK MET
JPH CONSULT TE MAKEN?
STAP 1
Aanvraagformulier invullen
U kunt met ons een afspraak maken. Dit doet u door het
aanvraagformulier volledig in te vullen. Het aanvraagformulier vindt u bij deze folder. Stuur of mail het
aanvraagformulier naar het (mail)adres dat onderaan het
formulier staat.
STAP 2
Extra gegevens met de aanvraag meesturen
Heeft u medische gegevens over uw lichamelijke
beperking of verstandelijke handicap? U kunt een kopie
hiervan bij de aanvraag meesturen. Of u kunt uw
medische gegevens meenemen naar het spreekuur. U
bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanlevering
van uw medische gegevens. Informatie die te laat wordt
aangeleverd, kan door onze arts niet meer worden
meegenomen in het uiteindelijke advies. Onze arts
neemt geen contact op met uw behandelaar, ook niet bij
onduidelijkheden.
Let op! De arts kan alleen Nederlandstalige gegevens
beoordelen.
STAP 3
Vooraf de kosten van de medische keuring betalen
U moet zelf de kosten van het onderzoek betalen. Deze
kosten bedragen € 272,25 incl. BTW. Dit bedrag maakt u
over op rekeningnummer NL12KNAB 0256876738, t.n.v.
JPH consult te Nieuwegein. Vermeld hierbij uw naam,
bsn-nummer en telefoonnummer.

Let op! U moet éérst de kosten betalen, pas daarna
wordt u opgeroepen voor het spreekuur.

STAP 4
Oproep voor een gesprek met de arts afwachten
Pas als wij het bedrag van u hebben ontvangen, nemen
wij binnen één week na ontvangst van de betaling
telefonisch contact met u op voor het maken van een
afspraak. Ter bevestiging sturen wij u een brief. Mochten
wij u telefonisch niet kunnen bereiken sturen wij u direct
een brief. In de brief kunt u (nogmaals) lezen waar, op
welke datum en hoe laat u medisch wordt onderzocht.
Deze brief wordt direct na het telefonisch contact dan wel
minstens 1 week van tevoren naar u verstuurd.
U heeft dan voldoende tijd om u op de keuring voor te
bereiden.
BENT U VERHINDERD?
Kunt u op de in de brief genoemde datum of tijdstip niet
aanwezig zijn voor een gesprek met de arts? Neem dan
minstens 48 uur van tevoren telefonisch contact op met
JPH consult om een nieuwe afspraak te maken.
Let op! Belt u te laat uw afspraak af, of komt u niet
opdagen dan krijgt u uw geld niet terug. Als u dan een
nieuwe afspraak maakt, moet u opnieuw de kosten voor
het onderzoek betalen.
HEEFT U EEN TOLK NODIG?
Als u onvoldoende Nederlands spreekt dan moet u zelf
voor een tolk zorgen. Dit hoeft geen officiële tolk te zijn.
U mag ook een kennis meenemen die wel voldoende
Nederlands spreekt.
Let op! Kan het onderzoek door taalproblemen niet goed
worden uitgevoerd, dan kan de arts geen advies
uitbrengen en heeft u voor niets kosten gemaakt.
NAAR HET SPREEKUUR KOMEN
U komt op de afgesproken datum en tijd (met uw tolk)
naar het spreekuur. Wat moet u meenemen?
1. Een geldig legitimatiebewijs. Dit is een paspoort, een
rijbewijs, een identiteitsbewijs of een
vreemdelingendocument. Een bankpas is niet geldig
als legitimatiebewijs.
2. Uw medische gegevens. Heeft u medische gegevens
over uw lichamelijke beperking of verstandelijke
handicap niet meegestuurd? Neemt u die dan mee
naar het spreekuur.
Zorg ervoor dat u tijdig aanwezig bent en het juiste
legitimatiebewijs bij u heeft. Als u te laat komt of u niet
kunt legitimeren, dan kan het onderzoek niet worden
uitgevoerd en heeft u voor niets kosten gemaakt.

HET MEDISCH ONDERZOEK
Tijdens het spreekuur stelt de arts u vragen. De vragen
hebben te maken met uw gezondheid en betreft zowel de
lichamelijke als geestelijke gezondheid. Het kan zijn dat
de arts een lichamelijk onderzoek moet uitvoeren. Het
spreekuur duurt ongeveer 30 minuten. Aan het einde van
het spreekuur wordt u op de hoogte gesteld van de
strekking van het advies met betrekking tot de
urgentieverklaring.
DE ARTS KAN TWEE SOORTEN ADVIEZEN GEVEN:
Advies 1 - De arts heeft vastgesteld dat er onvoldoende
medische en/of psychosociale klachten bestaan en dat
om medische en/of psychosociale redenen verhuizing
niet noodzakelijk is.
Advies 2 - De klachten zijn zodanig ernstig dat verhuizing
medisch en/of psychosociaal noodzakelijk, urgent, te
noemen is.
Voor genoemde adviezen geldt:
Advies 1 – Leidt niet tot afgifte van een
urgentieverklaring
Advies 2 – leidt tot afgifte van een urgentieverklaring.
Als de arts vindt dat u wel in aanmerking komt voor een
urgentieverklaring, zal het vinden van nieuwe passende
woonruimte binnen een termijn van 6 maanden
noodzakelijk moeten zijn.
Let op! De medische en/of psychosociale noodzaak om
in aanmerking te komen voor verhuizing en dus een
urgentieverklaring, wordt als dusdanig gehanteerd door
Woonstichting Valburg. Het kan dus zijn dat de arts van
JPH consult van mening is dat u niet in aanmerking komt
voor een urgentieverklaring. Dat betekent echter niet dat
u uw geld terugkrijgt.
HET MEDISCH RAPPORT
Uiterlijk één week na het onderzoek krijgt u per post het
urgentierapport toegestuurd. Met het urgentierapport
kunt u naar de Woonstichting Valburg gaan om op basis
hiervan in aanmerking te komen voor een andere
woning. U moet zelf bij het urgentierapport een kopie van
hetzelfde legitimatiebewijs voegen dat u destijds aan de
arts getoond heeft. Zonder deze kopie kan het rapport
geweigerd worden door Woonstichting Valburg.
Let op! Het rapport wordt éénmaal aan u uitgereikt. U
moet het dus zorgvuldig bewaren. Wilt u later een kopie
opvragen, dan kost dit € 25,00.

BESCHERMING VAN UW PRIVACY
JPH consult doet er alles aan om uw privacy zo goed
mogelijk te beschermen. Wij moeten bij het geven van
het advies bepaalde regels volgen. Die regels zijn onder
andere opgenomen in de Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst, in de gedragsregels van de
Stichting Register Arbeidsdeskundige en het Nederlands
Instituut voor Psychologie.
HEEFT U KLACHTEN OVER JPH CONSULT?
JPH consult heeft een klachtenregeling. Heeft u een
klacht? Dan wordt deze volgens een vaste procedure
behandeld. Meer over de privacy en over de
klachtenregeling vindt u op onze website.
WILT U MEER WETEN?
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over het onderzoek? Neem dan contact met ons op.
HET AANVRAAGFORMULIER STUURT U NAAR:
JPH consult
Appelvink 1 K
3435 RX Nieuwegein
Tel: 030 760 16 70
CONTACTGEGEVENS HOOFDKANTOOR
JPH CONSULT ADVIES:
Bezoekadres

Appelvink 1 K
3435 RX Nieuwegein

Tel
Email
Website

030 760 16 70
planning@jph-consult.nl
www.jph-consult.nl

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN URGENTIEONDERZOEK
Dit betreft een aanvraag inzake een medisch urgentie onderzoek voor een woning:
Ondergetekende verzoekt JPH consult hem/haar uit te nodigen voor een medisch onderzoek in het kader van urgentie
voor een andere passende woning.
Naam en voorletters:
Geslacht:

Man / Vrouw

Geboortedatum:
BSN-nummer:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel telefoonnummer:
E-mailadres:
Geeft kort aan waarom u denkt in
aanmerking te komen voor urgentie

Datum
Handtekening voor akkoord
Let op: Wij willen u erop wijzen dat uw aanvraag pas in behandeling wordt genomen indien u het verschuldigde bedrag van €
272,25 heeft overgemaakt op rekening nummer NL12KNAB0256876738 t.n.v. JPH consult te Nieuwegein. Vermeld hierbij uw naam,
bsn-nummer en telefoonnummer.
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3435 RX Nieuwegein
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