
 

 

 

*) het antwoord dat van toepassing is omcirkelen. 

 

Aanmeldingsformulier Jeugd voor doven en slechthorenden  0 t/m 11 jaar 

 

 

 

1. Persoonlijke gegevens van het aangemelde kind 

Naam - voorvoegsel :             M/V*) 

Roepnaam  : Voornamen : 

Geboortedatum : Geboorteplaats : 

Geboorteland : Nationaliteit : 

Straatnaam + huisnr. : 

Postcode : Woonplaats : 

Telefoon : Mobiel tel. nummer : 

E-mailadres : 

 

        E-mailadres verzorgende ouder gebruiken. 

 

BSN                                  : 

Wettelijke eisen 

Zonder verwijsbrief van de huisarts, medisch specialist, jeugdarts, jeugdbescherming of wijkteam 

met verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ kan de aanmelding niet in behandeling worden 

genomen. 

We hebben een kopie van het ID bewijs van het kind nodig.  

Als uw kind nog geen ID heeft, vraagt u dit dan tijdig aan. 

 

Kind woont bij:   Biologische ouder(s)  Pleeggezin  Adoptie ouder(s) 

  Anders, namelijk:      

 

2. Persoonlijke gegevens van de verzorgende ouder(s) 

 biologische/stief-/pleeg-/adoptie*) biologische/stief-/pleeg-/adoptie*) 

 vader moeder 

Naam en voorletters : : 

Telefoon : : 

Alternatief tel.nummer : : 

E-mailadres : : 

Burgerlijke staat : : 

Geboortedatum : : 

Geboorteland/-gemeente : : 

Nationaliteit : : 

BSN : : 

 

Aanmeldingsformulier Jeugd 
Doven en slechthorenden 0 – 11 jaar 
Locaties Ede en Amsterdam 
 
 



 

 

 

*) het antwoord dat van toepassing is omcirkelen. 

 

Aanmeldingsformulier Jeugd voor doven en slechthorenden  0 t/m 11 jaar 

 

 

 

Opleidingsniveau ouders 

(Kies uw hoogst genoten (deel van de) opleiding op het moment van aanmelding.  

Dus één antwoord aangeven.) 

 

Opleidingsniveau vader    Opleidingsniveau moeder 
o Onderwijs aan kleuters    o  Onderwijs aan kleuters 
o Primair onderwijs (basisonderwijs)  o  Onderwijs (basisonderwijs) 

o Onderbouw/VMBO     o  Onderbouw/VMBO 
o VMBO-basis     o  VMBO-basis 
o VMBO TL, MAVO, onderbouw HAVO/VWO  o  VMBO TL, MAVO, onderbouw HAVO/VWO 
o BOL, BBL, KMBO     o  BOL, BBL, KMBO 
o VHBO, educatie, Vakopleiding   o VHBO, educatie, Vakopleiding 
o MBO, bovenbouw HAVO/VWO   o  MBO,bovenbouw HAVO/VWO 
o HBO zonder bachelor    o  HBO zonder bachelor 

o HBO met bachelor     o  HBO met bachelor 
o WO bachelor     o  WO bachelor 
o HBO Master, WO Master    o  HBO Master, WO Master 
o Doctor, WO      o  Doctor, WO  

 
 

3. Gezinssamenstelling 

Gegevens van kinderen van het gezin waar het aangemelde kind woont 

 

Roepnaam Achternaam Geboortedatum Geslacht Soort onderwijs 

   M/V*)  

   M/V*)  

   M/V*)  

   M/V*)  

   M/V*)  

   M/V*)  

 

 

4. Bent u als ouders gescheiden of woont u niet meer op hetzelfde adres? 
 Ja, wij leven gescheiden sinds:  
 Nee 

 

5. Wanneer gezagdragende ouders niet op één adres verblijven of gescheiden leven, vult u hier het 

adres in van uw ex-partner   

Naam en voorletters 

vader/moeder*) 
: 

Straatnaam + huisnr. : 

Postcode  : Woonplaats : 

Geboortedatum : E-mailadres : 

Telefoon : Mobiel tel.nummer : 

Geboorteland : Nationaliteit : 



 

 

 

*) het antwoord dat van toepassing is omcirkelen. 

 

Aanmeldingsformulier Jeugd voor doven en slechthorenden  0 t/m 11 jaar 

 

 

6. Wie heeft het ouderlijk gezag over het aangemelde kind? 

(Hier wordt niet de eventuele voogd bedoeld.) 

 

 De biologische/adoptief ouders*) hebben het ouderlijk gezag 
 De biologische/adoptief moeder*) heeft het gezag 

 De biologische/adoptief vader*) heeft het gezag 
 Een ander: 

 

 

7. Is er sprake van een kinderbeschermingsmaatregel/juridische maatregel? 
 Nee 
 OTS (Onder Toezicht Stelling) 
 Voorlopige OTS 
 Voogdij 
 Voorlopige voogdij 

 Anders 

 

Bij welke instelling berust de Onder Toezicht Stelling of de Voogdijregeling? 

Naam instelling : 

Naam (gezins)voogd : 

Straatnaam + huisnr. : 

Postcode  : Woonplaats : 

Telefoon : Mobiel tel.nummer : 

E-mailadres : 

 

 

8. Bestaat er een omgangsregeling? 
 Nee 

 

 Ja, de frequentie is: 

 
Het verloop van de omgangsregeling is naar wens/niet naar wens*) 

 

9. Gegevens van de huisarts van het aangemelde kind 

Naam en plaats : 

Telefoon : 

 

10. Gegevens van de apotheek 

  Naam en plaats : 

  Telefoon/fax : 

 

 



 

 

 

*) het antwoord dat van toepassing is omcirkelen. 

 

Aanmeldingsformulier Jeugd voor doven en slechthorenden  0 t/m 11 jaar 

 

 

 

11. Op welke school volgt het aangemelde kind nu onderwijs? 

Naam school : 

Soort onderwijs  : Groep : 

Straatnaam + huisnr. :  

Postcode : Plaats : 

Telefoon :  

 

E-mailadres  

 

Naam leerkracht : : 

 

 

12. Tolken  

 

NGT tolk (Tolk Gebaren Taal) of schrijftolk 

Indien er een NGT tolk of schrijftolk gewenst is bij diagnostiek en/of behandeling, wordt deze door  

Pro Persona, de Riethorst aangevraagd en gefinancierd.  

 

Tolk buitenlandse taal 

U bent als (ouder van een minderjarige) cliënt zelf verantwoordelijk voor het inschakelen van een 

(professionele) buitenlandse tolk of vertaler indien dit van toepassing is. 

In de gevallen waarbij u geen buitenlandse tolk of vertaler kan inschakelen terwijl die wel noodzakelijk is, kan 

Pro Persona een professionele tolk voor u regelen. De kosten hiervan komen voor uw eigen rekening.  

Asielzoekers die via de RZA zijn verzekerd – de tolkdienst zal vragen naar het zgn. ‘COA-zorgnummer’ op het 

verzekeringsbewijs – blijven recht houden op vergoeding van tolkdiensten. Dat geldt ook voor cliënten in de 

vrouwenhulpverlening (Hera) en cliënten met een strafrechtelijke titel. 

 

 

13. Aanmeldingsreden 

 

Wat is de reden van aanmelding/problematiek;*)  
o Ontwikkelingsproblemen 
o Opvoedingsproblemen 

o Gedragsproblemen 
o Stemmingsproblemen 
o Anders nl: 

 

Toelichting (graag zo uitgebreid mogelijk beschrijven): 

 

 

 

 

 

In welke milieus zijn de problemen aanwezig?  
o Thuis 
o School 

o Vrije tijd (bijv. sportclubs) 

 

 

 



 

 

 

*) het antwoord dat van toepassing is omcirkelen. 

 

Aanmeldingsformulier Jeugd voor doven en slechthorenden  0 t/m 11 jaar 

 

 

14. Zijn er eerder contacten van het kind met de hulpverlening geweest?  

 

Ja/nee*) 

 

Zo ja, wanneer : 

Waarom/voor welke 

klachten 
: 

Naam organisatie/ 

instelling 
: 

Naam en functie van de 

hulpverlener 
: 

Straatnaam + huisnr. : 

Postcode  : Plaats : 

Telefoon : Mobiel : 

E-mailadres : 

 

Indien hiervan rapportage/verslaglegging beschikbaar is, wilt u dit dan meesturen met dit 

aanmeldingsformulier.  

 

 

15. Is het kind eerder bij de afdeling doven en slechthorenden van de Riethorst in behandeling 

geweest:  

 

Ja/Nee*) 

 

Zo ja, wanneer: 

 

Geeft u toestemming voor het lezen van het dossier: Ja/Nee*) 

 

 

16. Communicatie 

 

Auditieve status van het aangemelde kind:*) 
o Doof geboren/vroeg doof, sinds..... 
o Laatdoof, sinds..... 
o Plotsdoof, sinds..... 
o Slechthorend (stabiel), sinds..... 
o Slechthorend (progressief), sinds..... 
o Tinnitus sinds..... 

o Hyperacusis sinds..... 
o Doof-blind sinds..... 
o Goedhorend 

 

Het kind draagt:*) 

o Een gehoorapparaat 

o Twee gehoorapparaten 

o Een CI sinds..... 
o Twee CI’s sinds..... 

 
Auditieve status ouder 1: vader/moeder*) 

o Doof geboren/vroeg doof, sinds..... 
o Laatdoof, sinds..... 
o Plotsdoof, sinds...... 

o Slechthorend (stabiel), sinds..... 
o Slechthorend (progressief), sinds..... 



 

 

 

*) het antwoord dat van toepassing is omcirkelen. 

 

Aanmeldingsformulier Jeugd voor doven en slechthorenden  0 t/m 11 jaar 

 

 
o Tinnitus sinds… 
o Hyperacusis sinds..... 

o Doof-blind sinds..... 

o Goedhorend 

 

 

Auditieve status ouder 2: vader/moeder*) 
o Doof geboren/vroeg doof, sinds..... 
o Laatdoof, sinds..... 
o Plotsdoof, sinds...... 
o Slechthorend (stabiel), sinds..... 
o Slechthorend (progressief), sinds..... 

o Tinnitus sinds..... 
o Hyperacusis sinds..... 
o Doof-blind sinds..... 
o Goedhorend 

 

Welke vorm van communiceren gebruikt het kind? (meerdere antwoorden mogelijk)*) 
o NGT 

o NmG 
o Schrijven 

o Gesproken Nederlands 
o Vierhandengebaren 
o Andere taal, nl. ..... 
o Anders namelijk ....... 

 

Welke vorm van communiceren gebruikt ouder/verzorger 1:*) 
o NGT 
o NmG 

o Schrijven 
o Gesproken Nederlands 
o Vierhandengebaren 
o Andere taal, nl...... 
o Anders namelijk..... 

 

Welke vorm van communiceren gebruikt ouder/verzorger 2:*) 
o NGT 
o NmG 

o Schrijven 
o Gesproken Nederlands 
o Vierhandengebaren 
o Andere taal, nl. ..... 
o Anders namelijk..... 

 

 

 

 

U kunt het aanmeldingsformulier terugsturen of mailen naar: 
Pro Persona de Riethorst 

Afdeling Doven en Slechthorenden 

Postbus 70 

6710 BB Ede 

 

email: infodoven-slechthorenden@propersona.nl 

 

Denkt u aan het meesturen van: 
o Een juiste verwijsbrief van de huisarts met verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ. 
o Een kopie van het ID bewijs van uw kind (of als u dit nog niet heeft, vraagt u deze dan z.s.m. 

aan). 
o De ingevulde toestemmingsverklaring. 



 

 

 

*) het antwoord dat van toepassing is omcirkelen. 

 

Aanmeldingsformulier Jeugd voor doven en slechthorenden  0 t/m 11 jaar 

 

 

 

Toestemmingsverklaring 
Om te kunnen starten met de zorg bij Pro Persona is het nodig uw toestemming te krijgen voor een 

aantal zaken. U beslist als gezagdragende ouders/verzorgers samen over de zorg aan uw kind, ook als 

u niet meer samen bent. 

 

1. Toestemming verwijzing en vragenlijsten 

U bent het allebei eens met de verwijzing naar Pro Persona en de behandeling bij Pro Persona. 

 

Als u uw handtekening zet, geeft u toestemming voor het starten met intake en diagnostiek.  

Zonder deze handtekeningen kan de zorg niet starten. 

Om te bekijken hoe de behandeling verloopt, of uw kind de meest geschikte hulp krijgt en of de 

klachten voldoende verminderen tijdens de behandeling, gebruiken we vragenlijsten. U ontvangt 

uitnodigingen voor de vragenlijsten op verschillende momenten: 

voor de intake, bij de start van de behandeling en tijdens de behandeling.  

De zorg kan niet starten voordat we de ingevulde vragenlijsten van beide gezagdragende 

ouders/verzorgers hebben ontvangen. 

 

Als het invullen van de vragenlijsten problemen oplevert omdat u bijvoorbeeld. geen pc of email 

account heeft, neem dan contact op met het secretariaat. 

 

Gezagdragende ouder/verzorger 1  Gezagdragende ouder/verzorger 2 

O Ik ga akkoord    O Ik ga akkoord 

Naam en handtekening    Naam en handtekening: 

 

 

 

O Ik ga niet akkoord    O Ik ga niet akkoord 

Naam:      Naam: 

 

 

 

 

2. Uitwisselen van gegevens 

 

Om u een goede behandeling te kunnen bieden willen we graag met een aantal instanties gegevens uit 

kunnen wisselen. Hieronder kunt u aangeven of u daarmee akkoord bent. 

 

Mogen wij gegevens uitwisselen met de huisarts?      Ja/Nee 

 

Mogen we gegevens uitwisselen met de jeugdarts, jeugdbescherming of wijkteam  

(indien van toepassing)?         Ja/Nee 

 

Mogen we gegevens uitwisselen met de school?      Ja/Nee 

 

Mogen we gegevens uitwisselen met medisch specialisten waar uw kind  

onder behandeling is (geweest)?       Ja/Nee 

 

Mogen we gegevens uitwisselen met de apotheek (indien van toepassing)?   Ja/Nee 

 

 

Gezagdragende ouder/verzorger 1  Gezagdragende ouder/verzorger 2 

O Ik ga akkoord    O Ik ga akkoord 

Naam en handtekening    Naam en handtekening: 

 

©
 P

ro
 P

e
rs

o
n
a
  
T
it
e
l 
fo

rm
u
li
e
r  

 0
1
.2

0
1
7
 

 


