Nicolette van der Meer
www.psychologiepraktijkamstelland.com
info@psychologiepraktijkamstelland.com
Telefoon 06 51422950

Aanmeldformulier

Jong volwassenen

Voor- en achternaam

geboortedatum

woonadres

Postcode en
woonplaats
mobiel

telefoonnummer
Burgerservice
nummer

geslacht

huisarts

Plaats huisarts

0 jongen
0 meisje

Heb je een verwijsbrief?*1
O ja, verwezen door

Verwijzing naar *2

O Basis GGZ
O specialistische GGZ

O nee

Zorgverzekering
Aanvullende verzekering: ja/nee
Naam aanvullende verzekering:
polisnummer
*1 en *2 Voor een aanmelding bij psychologiepraktijk Amstelland is een verwijsbrief van de
huisarts waarop staat vermeld of je bent aangemeld voor basis GGZ of specialistische GGZ
NB ! Bij hulpverlening binnen de GGZ brengt de zorgverzekeraar geen extra kosten per
behandelcontact in rekening maar betaal je wel eigen risico (ga dat van te voren na zodat je
niet voor een verassing komt te staan)

Na je aanmelding bij Psychologiepraktijk Amstelland en voorafgaand aan het eerste gesprek
vraag ik je om een vragenlijst in te vullen zodat ik al een beetje weet wat je problemen zijn.
Deze vragenlijst stuur ik je per email toe. Wil je hieronder het emailadres invullen waarop jij
deze vragenlijst(en) wit ontvangen.
Email adres
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Naam moeder
Adres

Geboortedatum
moeder
Tel. vast nr.
Mobiel nr.

Naam vader

Geboortedatum vader

Adres

Tel. vast nr.
Mobiel nr.

Gegevens stiefvader/stiefmoeder/verzorgers (indien van toepassing)
Naam
Geb. dat.
Tel. Nr.
O man
Adres

O vrouw

woonplaats

Email adres

Wie heeft het ouderlijk gezag?

Hoe is jouw woonsituatie ? (indien je in een gezin woont, wie wonen er nog meer in het gezin)
Welke dagbesteding (werk/studie of een combinatie) heb jij op dit moment ?

Is er sprake van ziekte of zijn er speciale omstandigheden die belangrijk zijn te vermelden:

Kun je kort omschrijven wat je klachten en problemen zijn?
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Hoe lang bestaan deze klachten al?
Leiden de klachten tot
problemen?
Heb je al eerder hulp gehad?

O 0-3 maanden
O 3-6 maanden
O langer dan 6 maanden
Op werk/opleiding/school?
O ja O nee
In het gezin/woonsituatie?
O ja O nee
Bij sociale contacten?
O ja O nee
Bij vereniging of club?
O ja O nee
O ja
O nee

Zo ja bij welke instelling?
Kun je kort aangeven waar je hulp voor hebt gehad en wat het resultaat was van de
hulpverlening?

Kun je kort omschrijven wat jou als persoon kenmerkt en daarbij ook je sterke kanten naar
voren brengen?

Wil je dit formulier terugsturen naar info@psychologiepraktijkamstelland.com
Alvast hartelijk dank!
Nicolette van der Meer
Psychologiepraktijk Amstelland
Mobiele nummer 0651422950
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