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1. Gegevens gezin 

Naam jeugdige        Jongen  Meisje  

Geboortedatum jeugdige       

Adres       

Postcode en woonplaats       

Telefoonnummer / mobiel       

Geboorteland (indien niet NL)       

Geboorteplaats       

BSN        

Email adres       

  

Naam moeder  

Biologische ouder  ja   nee 

Verzorgend  ja   nee 

Gezaghebbend  ja  nee 

Geboortedatum moeder       

Adres       

Postcode en woonplaats       

Telefoonnummer / mobiel       

Email adres       

  

Naam  vader       

Biologische ouder  ja   nee 

Verzorgend  ja   nee 

Gezaghebbend  ja   nee 

Geboortedatum vader       

Adres       

Postcode en woonplaats       

Telefoonnummer / mobiel       

Email adres       

2. Gezinssituatie/ samenstelling (evt. broers/zussen, gescheiden, nieuwe partners) 
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3. Gegevens huisarts 

Naam huisarts       

Adres       

Postcode en woonplaats       

Telefoonnummer       

4. Verwijzer  

 huisarts 

 anders, namelijk: 

 

5. School 

Naam school       

Klas/ groep       

Leerkracht/ mentor       

Telefoonnummer school       

 

6. Beschrijf kort de belangrijkste klachten/ problemen: 

      

 

 

 

 

 

7. Mogelijke oorzaken van de klachten/ problemen (evt. ingrijpende gebeurtenissen) 

      

 

 

 

 

 

8. Is er eerder al hulpverlening geweest? Zo ja, welke? 
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9. Wat zijn de sterke kanten van jullie kind? 

      

 

 

10. Wat hopen jullie met deze behandeling te bereiken? 

      

 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen. 
Het formulier kan per post verstuurd worden naar onderstaand adres. 

Of neem het mee naar het eerste gesprek. 
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