
Meldformulier regionaal meldpunt zorg

Voordat u dit formulier invult graag uw aandacht voor het volgende.

Dit formulier is bedoeld voor:

• Inwoners van de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe of
West Maas en Waal, die zorg krijgen in het kader van de Wmo of Jeugdwet.

• U ontvangt zelf geen zorg, maar u bent betrokken bij de zorg aan voornoemde inwoners.
Bijvoorbeeld omdat u deel uitmaakt van het netwerk van voornoemde inwoner, omdat u
zorg verleent of omdat u verwijzer bent.

Uw melding kan bijvoorbeeld gaan over:

• (Vermoedens van) fraude of onrechtmatigheden, zoals onterecht declareren;
• Financiële onregelmatigheden;
• Kwaliteitsproblemen bij de geleverde zorg of ondermaats functionerend personeel;
• Het teveel of te weinig leveren van zorg;
• Een ongewenste werkwijze van een zorgaanbieder, zoals het dwingen tot tekenen van

een zorgovereenkomst.

Bij twijfel: wel indienen
Twijfelt u of u de juiste persoon bent om de melding te doen? Of twijfelt u of de melding 
'ernstig' genoeg is? Doe dan toch deze melding. Uw melding helpt ons om de zorg en 
ondersteuning te verbeteren.

Wie neemt de melding in behandeling?
De contractmanagers van team Wmo Jeugd Regio Rivierenland nemen uw melding in 
behandeling. U krijgt hiervan bericht. Alleen volledig ingevulde formulieren met een concrete 
melding, worden in behandeling genomen.  

Let op!
Met het versturen van het formulier gaat u akkoord met het registreren van uw 
contactgegevens door Regio Rivierenland. Wilt u dit niet, dan kan dit betekenen dat uw 
aanvraag niet in behandeling wordt genomen.

Invullen en versturen meldformulier
Het formulier start op de volgende pagina. U moet alle vragen beantwoorden. Aan het einde 
van het formulier treft u de verzendknop aan. Door hierop te klikken ziet u een e-mail 
verschijnen met het formulier als bijlage erin. De ontvanger van de e-mail is: 
contractmanagers@regiorivierenland.nl

Vragen?
Heeft u vragen over dit meldingsformulier, stel deze dan via  
contractmanagers@regiorivierenland.nl
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Ik ben:

(voormalig)-cliënt van zorgaanbieder 

familie/vriend/bekende van cliënt

bewindvoerder/vertegenwoordiger van 
cliënt

medewerker toegang Beschermd 
Wonen

andere verwijzer 
(huisarts, GI, medisch specialist etc.)

ja nee

Ik geef toestemming het meldformulier met mijn 
naam en contactgegevens door te sturen

Ik geef toestemming het meldformulier zonder mijn 
naam en contactgegevens door te sturen

medewerker wijk-/sociaal team gemeente 
naam gemeente:

(voormalig)-medewerker van zorgaanbieder 
naam zorgaanbieder:

medewerker gemeente 
naam gemeente:

 overig
 vul in:

Mogen we naar aanleiding van uw 
melding contact met u opnemen?

Mogen wij uw naam en 
contactgegevens doorsturen voor het 
nader onderzoeken en afhandelen van 
uw melding?

Datum melding

Wie doet de melding 
________________________________________________________________
Uw voor- en achternaam

Uw e-mailadres

Uw telefoonnummer

Over wie of welke zorgaanbieder gaat de melding?
__________________________________________________________________

Bedrijfsnaam zorgaanbieder 

Eventueel naam hulpverlener 

Locatie



persoonsgebonden budget (pgb) 

zorg in natura (ZIN)

zowel pgb als ZIN

onbekend

Wmo-(ambulante) begeleiding/dagbesteding 

Wmo-beschermd wonen

Wmo-huishoudelijke hulp

Jeugdhulp-(ambulante)begeleiding/dagbesteding

fouten of fraude 

kwaliteit van zorg 

werkwijze/samenwerking 

overig

Over welke zorg gaat deze melding?
_____________________________________________________________________________________________

Jeugdhulp-(ambulante)begeleiding/dagbesteding 

Jeugdhulp-GGZ

Jeugdhulp-jeugdzorg met verblijf 

Niet bekend/niet van toepassing/overig, namelijk 
vul in:

Waar gaat de melding vooral over?
_________________________________________________________________________________________

Wat wilt u melden?
____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
Als u dit formulier verstuurt, verklaart u dat de gegevens die u doorgeeft juist en betrouwbaar zijn. 
U geeft toestemming dat wij de gegevens waarvoor u akkoord heeft gegeven, te registreren. 
________________________________________________________________________________

Heeft u dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld? Druk op de knop 'verzenden' hieronder. 
Uw meldformulier zit automatisch als bijlage bij de mail toegevoegd.
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Hoe wordt de zorg gefinancierd waar de melding over gaat?
 ________________________________________________________________________________________
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