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Aanmeldformulier 
 

A. Gegevens Verwijzer  
 
Achternaam  

Voornaam  

Verwijzende gemeente   

Functie verwijzer   

AGB-code verwijzer  

Correspondentieadres verwijzer   

Telefoonnummer(s)  

E-mail  

Datum aanmelding  

Datum plaatsing   

 
B. Gegevens Jeugdige  
 
Achternaam  

Voornamen  

Roepnaam  

Geboortedatum  Geslacht  

Geboorteplaats  Geboorteland  

BSN  

Adres  

PC-Woonplaats 

Volgens woonplaatsbeg. 

 Geheim adres ☐Ja       ☐ Nee 

Telefoonnummer(s)  

E-mail  

Is bovenstaande adres het verblijfadres van de jeugdige? ☐Ja       ☐ Nee 

Naam school  

Juridische maatregel  ☐  OTS  ☐  VOTS  ☐ Voogdij  ☐  Vrijwillig   ☐  JR  ☐  n.v.t.   

 
C. Gegevens Moeder 
 
Achternaam  

Voornamen   

Geboortedatum  

Geboorteplaats  Geboorteland  

Adres 
(indien afwijkend van adres 

jeugdige) 

 

Telefoonnummer(s)  

E-mail  



 
Bestandsnaam: Verwijsformulier  
 

 

Datum vaststelling: april 2021 Evaluatie datum: april 2023 

Versie: 1.3 Eindverantwoordelijke: Directie/ bestuur  
 

2 
 

Burgerlijke staat   

Heeft ouderlijk gezag ☐Ja       ☐ Nee 

Is verzorgend ouder ☐Ja       ☐ Nee (vul gegevens verzorger(s) in bij E.) 

 

 

D. Gegevens Vader 
 
Achternaam   

Voornamen   

Geboortedatum  

Geboorteplaats  Geboorteland  

Adres 
(indien afwijkend van adres jeugdige) 

 

Telefoonnummer(s)  

E-mail  

Burgerlijke staat   

Heeft ouderlijk gezag ☐Ja       ☐ Nee 

Is verzorgend ouder ☐Ja       ☐ Nee  (vul gegevens verzorger(s) in bij E) 

 
Andere kinderen in het gezin  Naam Geboortedatum Geslacht 

   

   

   

   

 
E. Overige Verzorger(s) 
 
Achternaam  Voorvoegsels  

Voornamen  Voorletters  

Geboortedatum           ☐ Man       ☐ Vrouw 

Geboorteplaats  Geboorteland  

Adres 
(indien afwijkend van adres 

jeugdige) 

 

Telefoonnummer(s)  

E-mail  

Heeft voogdij over de jeugdige ☐ Ja       ☐ Nee 

 
F. Externe instanties (naam en tel.nr.) 
 
Huisarts  

 

  

Apotheek 
 

  

 
Inhoudelijke informatie over de hulpvraag 
 
Reden van aanmelding? 

 
 

 

Zorgen?   
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Krachten? 
 

 

 

Huidige gezinssituatie?  

 

 

 

Hulpvraag aan Time Out Huis, 

doelen? 

 

 

Hoe staan jeugdige/ouders tegenover 

de aanmelding?  
 

 

Eerder hulpverlening geweest?  

Zo ja, welke, hoe lang? 
 

 

 

Is er een dossier / PO aanwezig? 
Zo ja, welk instantie?  

Gegevens contactpersoon  
 

 

Perspectief jeugdige  

 
 

 

Zorgen mbt:  

 

☐ Agressie 

☐ Seksualiteit 

☐ Gebruik middelen 

☐ Risico eerwraak 

 

Namelijk;  

Contact derden  

(wie wel/niet, mag niet of is 

schadelijk) 
 

 

 

Medicatie?  
Naam, dosering, sinds wanneer? 

 
 

 

Allergie? 

 
 

 

Voorkeur mbt taal?  

 
☐ Nederlands  

☐ Tolk nodig, taal: 

☐ Anders, nl.:  

 
 
Checklist 
Aanwezig? 

 
 

☐ Kopie ID (voor en achter) of paspoort 

☐ WA verzekering polisnr. 

☐ Ziektekostenverzekering polisnr.  
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☐ Kopie zorgpas  

 
Belangrijk om te weten: 
Plaatsing geeft het Time Out Huis het recht om eerste 28 dagen te observeren en te ontzien 
van zorgplicht wanneer blijk dat client niet passend is (bijv. door onacceptabel gedrag). 
 
PRIVACY 
I.v.m. de vernieuwde privacywetgeving is het van belang dat dit formulier versleuteld of in 
een beveiligede mail-omgeving wordt verzonden naar: info@toh-plus.nl (voorkeur) 
Of per post: Peter Scheersstraat 21, 6525 DD Nijmegen 
 
 
Wettelijke vertegenwoordiger of verwijzer heeft de inhoud naar waarheid ingevuld en is op 
de hoogte van de geldende afspraken. 
 
 
 
Handtekening……………………………………………………………………….. 
  


	untitled1: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: Off
	untitled25: Off
	untitled26: Off
	untitled27: Off
	untitled28: Off
	untitled29: Off
	untitled30: Off
	untitled31: Off
	untitled32: Off
	untitled33: Off
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled43: Off
	untitled44: Off
	untitled45: Off
	untitled46: Off
	untitled47: 
	untitled48: 
	untitled49: 
	untitled50: 
	untitled51: 
	untitled52: 
	untitled53: 
	untitled54: 
	untitled55: 
	untitled56: 
	untitled57: Off
	untitled58: Off
	untitled59: Off
	untitled60: Off
	untitled61: 
	untitled62: 
	untitled63: 
	untitled64: 
	untitled65: 
	untitled66: 
	untitled67: 
	untitled68: 
	untitled69: 
	untitled70: 
	untitled71: 
	untitled72: 
	untitled73: 
	untitled74: 
	untitled75: 
	untitled76: 
	untitled77: 
	untitled78: 
	untitled79: 
	untitled80: Off
	untitled81: Off
	untitled82: Off
	untitled83: Off
	untitled84: 
	untitled85: 
	untitled86: 
	untitled87: 
	untitled88: 
	untitled89: 
	untitled90: 
	untitled91: 
	untitled92: 
	untitled93: 
	untitled94: 
	untitled95: 
	untitled96: 
	untitled97: 
	untitled98: 
	untitled99: 
	untitled100: 
	untitled101: Off
	untitled102: Off
	untitled103: Off
	untitled104: Off
	untitled105: 
	untitled106: 
	untitled107: 
	untitled108: 
	untitled109: Off
	untitled110: Off
	untitled111: Off
	untitled112: Off
	untitled113: Off
	untitled114: Off
	untitled115: Off
	untitled116: 


