LET OP:

Om dit document correct in te kunnen vullen en (tussentijds) te kunnen opslaan, raden we u sterk aan om één van de volgende PDF readers te
downloaden en te installeren (klik op één van de links) en dit document daarmee te openen:
Adobe PDF of Foxit PDF

Persoonlijke gegevens jeugdige
Voornaam
Achternaam
Huidige verplijfplaats
Adres
Postcode / plaats
Telefoonnummer
e-mailadres
Geboortedatum
Geslacht
Burgerservicenummer
Huisarts
Zorgverzekering
Polisnummer
Gegevens ouders/verzorgers
Moeder						

Vader

Voorletter en achternaam				

Voorletter en achternaam

Adres							

Adres

Postcode/plaats					

Postcode/plaats

Telefoonnummer					

Telefoonnummer

E-mailadres						

E-mailadres

Gezag							

Gezag

Formulier gaat verder op de volgende pagina

Juridische status
Vrijwillig
OTS
Geldig van / tot
Ontheffing ouderlijk gezag/
ontzetting uit ouderlijke macht

Nee
Ja

Geldig van/ tot
Gegevens wettelijk vertegenwoordiger
((gezins-)voogd/curator/mentor)

Gegevens plaatsende intantie
Naam instantie
Contactpersoon
E-mailadres
Telefoonnummer
In dit formulier wordt gesproken over jeugdige, daar in de meeste gevallen ouder(s) / verzorgers de vragen
zullen beantwoorden. Mocht de jeugdige >16 <18 zijn, dan kan deze ook zorg aanvragen zonder ouder(s) /
verzorgers te informeren. Dan kan er je/jij gelezen worden. Onder aan dit formulier wordt gevraagd naar
toestemmingsverlening.
Informatie dienstverlening
Welke hulp vraagt u aan?
Vanaf wanneer wilt u dat de
dienstverlening van
De Helenahoeve start?
Wat is de reden van de aanmelding?

Wat is (zo concreet mogelijk) de hulpvraag?

Formulier gaat verder op de volgende pagina

Diagnostische gegevens
Diagnoses/classificatie

(verslag toevoegen in e-mail bijlage)

Intelligentie

(verslag toevoegen in e-mail bijlage)

Medicatiegebruik?

(Welke middelen in welke dosering)

Bijzonderheden rondom medicatiege-bruik?

Middelengebruik
Alcoholgebruik

Zo ja, wat en in welke mate?

Drugsgebruik?

Zo ja, wat en in welke mate?

Indicatie
Is er een geldige indicatie?
Zo ja, welke?

Wat is de geldigheidsduur van de indicatie?

School/werk/dagbesteding
Naam
Adres
Tel. nummer
Contactpersoon
Bijzonderheden vanuit school/werk/dagbesteding?
Bron van inkomsten

Gezinssamenstelling

Formulier gaat verder op de volgende pagina

Korte voorgeschiedenis
(hulpverleningsgeschiedenis, relevante onderzoeksresultaten, schoolverloop, evt. justitiële voorgeschiedenis,
evt. trauma’s/life events, evt. seksueel grensoverschrijdend gedrag)

Eventuele bijzonderheden/overige relevante informatie

Hulpvraag en reden aanmelding

Formulier gaat verder op de volgende pagina

Checklist
Om de aanmelding inhoudelijk te beoordelen hebben wij in ieder geval de volgende informatie nodig

Volledig ingevuld aanmeldformulier
Inhoudelijke documentatie (alle beschikbare rapportages van eerdere hulpverlening,
psychiatrische/diagnostische onderzoeken, intelligentie-onderzoeken, raadsrapportages,
therapieverslagen, schoolrapportages)
Toestemming en ondertekening

Ondergetekende verklaart het formulier volledig en
naar waarheid te hebben ingevuld

In het bezit van een geldige beschikking
Zo ja, welke?

Nee
Ja

Geeft u de Helenahoeve toestemming om
de benodigde zorg te verlenen?

Nee
Ja

Geeft u toestemming om informatie met
betrokken hulpverlener(s) uit te wisselen,
voor zover dat nodig is voor de begeleiding?
Zo ja, vul dan tevens contact gegevens in
Geeft u toestemming om informatie met
eerdere hulpverlener(s) uit te wisselen voor
zover dat nodig is voor onderzoek en/of
begeleiding?
Zo ja, vul dan tevens contact gegevens in
Geeft u toestemming om de verwijzer te
informeren?

Nee
Ja

Nee
Ja

Nee
Ja

Handtekening ouder 1

Handtekening ouder 2
(Indien 1 ouder tekent gaan wij er vanuit
dat deze ook namens de andere ouder
tekent)
handtekening jeugdige >12 jaar

Datum
Formulier gaat verder op de volgende pagina

Opslaan en opsturen
Dit formulier kunt u opslaan en als bijlagen toevoegen aan een e-mail.
De e-mail mag gestuurd worden naar: marthijn@de-helenahoeve.nl
Het onderwerp van de e-mail zal automatisch worden ingevult als u op het e-mail adres klikt.
Dit aanmeldformulier dient u nopg los toe te voegen na het klikken op het e-mail adres.

Bijlagen
Bijlagen kunnen als losse bestanden bijgevoegd worden in de e-mail.

