Locatie Brabant
Langstraat 27
5664 GE Geldrop

Locatie Limburg
Langstraat 27
Maasstraat 27
5664 GE Geldrop 6001 EB Weert
T.040-3031014
040-3031014
aanmeldingen@jeugdhulpxtra.nl
aanmeldingen@jeugdhulpxtra.nl

Medisch verwijzing Jeugdhulp Xtra
Gegevens verwijzende (huis) arts of medisch specialist
Naam:
Adres:
Organisatie:
Plaats:
Functie:
Email:
AGB code:
Telefoonnummer:
Handtekening verwijzer:
Datum verwijzing:
Persoonsgegevens cliënt
Naam:
Adres:
Postcode:
Naam school:
Ouders gescheiden: Ja

M

Nee

Andere hulpverlening actief:
Eerdere hulpverlening actief geweest:
Is er een medewerker toegang
betrokken? Ja
Nee
Relevante gezins- en/of familieleden
Vader
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

V

Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
Telefoonnummer:
Leerkracht/Mentor:
Is de cliënt enig kind: Ja
Nee
Zo nee, vul dan de gegevens in broers/zussen
Zo ja, welke organisatie:
Zo ja, welke organisatie:
Zo ja, naam medewerker:

Gezaghebbende ouder: ja
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
Telefoonnummer:
Email: j

nee

Moeder
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

Gezaghebbende ouder: ja
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
Telefoonnummer: n
Email:

nee

Broer/zus/anders nl:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

M
V
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
Telefoonnummer:
Email:

Broer/zus/anders nl:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:

M
V
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
Telefoonnummer:
Email:

Versie 31 augustus 2019

Het betreft een verwijzing voor ambulante specialistische jeugdhulp/jeugd GGZ.
Hieronder een overzicht van de verschillende categorieën waarin de jeugdhulp/jeugd GGZ
waarvoor u kunt verwijzen. Bij de verschillende categorieën, wordt de inkoopregio vermeld
waarop dit van toepassing is.

O
O
O

Categorie behandeling/begeleiding:
Jeugdhulp Ambulant Regulier (enkelvoudige problematiek)
Jeugdhulp Ambulant Specialistisch (meervoudige problematiek)
Zelfstandig Leven Jeugd (begeleiding)

O
O
O
O
O

Er is sprake van een vraag om:
Diagnostiek
Individuele behandeling
Systeembehandeling
Groepsbehandeling
Begeleiding

Daarnaast kunt u aangeven op welk gebied u verwacht dat hulp ingezet kan gaan worden, en of er
sprake is van een vermoeden van DSM V benoemde psychische problematiek. Of reeds een
diagnose van DSM V benoemde psychische problematiek is gesteld.

Er is een vermoeden van DSM V benoemde psychische problematiek op gebied van : (kruis aan)
Neurobiologische ontwikkelingscluster (aandachtstekort, gedrag, ASS)
Emotionele cluster (stemming, trauma)
Somatische cluster (voeding, slaap, gender)
Externaliserende cluster (impuls, verslaving)
Neurocognitieve cluster (capaciteiten, cognitief functioneren, leren)
Andere stoornissen (persoonlijkheid en overigen)
Er is een diagnose van DSM V benoemde psychische problematiek op gebied van : (kruis aan)
Neurobiologische ontwikkelingscluster (aandachtstekort, gedrag, ASS)
Emotionele cluster (stemming, trauma)
Somatische cluster (voeding, slaap, gender)
Externaliserende cluster (impuls, verslaving)
Neurocognitieve cluster (capaciteiten, cognitief functioneren, leren)
Andere stoornissen (persoonlijkheid en overigen)
Vraagstelling, reden van verwijzing (klacht of hulpvraag in korte bewoordingen)

Bijzonderheden (kruis aan)
Er is sprake van (vermoeden van) veiligheidsrisico voor jeugdige, gezin en/of omgeving.
Toelichting:
Er is sprake van een acute hulpvraag, graag direct de eerste werkdag contact leggen vanuit
uw instelling met cliënt/ouders/verzorgers/verwijzer.
Toelichting:
Andere bijzonderheden (somatiek, medicatie, psychosociale problematiek etc.):

Aanvullende informatie (o.a. informatie eerdere/andere behandelaren, behandelbeleid,
onderlinge communicatie als bijlages toevoegen)

