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1. Persoonsgegevens

Naam jongere
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum

School
Groep/klas

Datum
Ingevuld door

Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling en de aard van de problematiek wil ik u vragen om onderstaande vragen
te beantwoorden. Alle informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

Namen biologische ouders
Moeder
Vader

Samenstelling gezin

Naam kinderen   Geboortedatum    School       Groep/klas
1.
2.
3.
4.

Komen er (ernstige) gedragsproblemen voor in uw gezin, familie of familie van uw man/vrouw?

2. Gezinsgegevens

Zijn er complicaties geweest tijdens de zwangerschap en de geboorte (middelen- en/of
medicatiegebruik, afwijkend geboortegewicht, afwijkende schedelomtrek, e.d.)?
Indien ja, graag een zo uitgebreid mogelijke toelichting:

3. Ontwikkelingsverloop

A

Zijn er vlak na de geboorte problemen geweest (bijvoorbeeld geel zien, niet willen drinken, e.d.)?
Indien ja, graag een zo uitgebreid mogelijke toelichting:

B
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Hoe verliep de algemene ontwikkeling (groei-, eet-, en/of slaapproblemen, zindelijkheid, aandacht en
impulsiviteit, negatief zelfbeeld, negatieve verwachting ten aanzien van reacties uit omgeving, ingrijpende
gebeurtenissen, somatische ziektes/bijzonderheden, e.d.)?

C

Hoe verliep de taal- spraakontwikkeling (eerste woordjes, verstaanbaarheid, zinsbouw, e.d.)?D

Hoe verliep de motorische ontwikkeling (heeft uw kind gekropen, opvallende manieren van
voortbewegen, eerste stapjes/lopen, e.d.)?

E

Heeft u kind medicatie gebruikt (astma, epilepsie, e.d.)?F

Was er sprake van interactie bij contactmomenten en hoe verliepen de contactmomenten (reageerde uw
kind op uw woorden, liefkozingen, had uw kind behoefte aan contact, op welke manier maakte uw kind
contact, e.d.)?

G

Hoe verliep de ontwikkeling van het verstandelijke vermogen (begreep uw kind wat u van hem
verwachtte, opvallende manieren van handelingen, sprake van mogelijk cognitieve en/of sociale
beperkingen, e.d.)?

H

Is er sprake van een veilige hechting (liet uw kind zich door u troosten, reageerde uw kind op een
adequate manier als u de kamer verliet, liet uw kind u affectie zien, reageerde uw kind wanneer u de
kamer weer binnen kwam, e.d.)?

I

Zijn er specifieke problemen geweest (gedragsproblemen en/of lichamelijke klachten) in de
periode tot aan de kleuterschool? Indien ja, graag een zo uitgebreid mogelijke toelichting:

J
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Heeft uw kind moeite (gehad) met:

Het begrijpen van non verbale en/of verbale communicatie
Het onderhouden van positieve contacten met leeftijdsgenoten en volwassenen
Het onthouden van de dagelijkse structuur
Een eetpatroon
Schrijven
Agressiebeheersing
Stilzitten
Concentratie
Tempo
Het schoolwerk op tijd afkrijgen
Leervorderingen
Ordenen, rangschikken en differentiëren van informatie (onderscheid maken tussen hoofdzaken en
bijzaken zonder te veel in details te vervallen)
Herkennen en oplossen van probleemsituaties
Het tonen en herkennen van emoties
Het verplaatsen in het perspectief van de ander
Anders, namelijk
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Ambulant
Van Tot Soort hulp Naam en

instelling
Diagnose Resultaat

behandeling

Intramuraal
Van Tot Soort hulp Naam en

instelling
Diagnose Resultaat

behandeling

Hulpverleningsvoorgeschiedenis



Heeft uw kind voor of tijdens de basisschoolperiode logopedie gehad?
Indien ja, waarom en wat was globaal de inhoud ervan?

C

Heeft uw kind altijd voldoende gelegenheid gehad tot leren (is er bijvoorbeeld sprake geweest van
(langdurig) verzuim i.v.m. ziekte van uw kind of is de leerkracht langdurig ziek of afwezig geweest e.d.)?
Indien ja, graag een zo uitgebreid mogelijke toelichting:

D

Hoe verliep groep 3 van de basisschool?

 Nooit iets gemerkt van leerproblemen
 Er was slechts sprake van een geringe achterstand op één leergebied, te weten

 Er was sprake van een duidelijke achterstand bij lezen
 Er was sprake van een duidelijke achterstand bij spellen
 Er was sprake van een duidelijke achterstand bij rekenen
 Er was sprake van een duidelijke achterstand in de schrijfmotoriek
 De resultaten bleven over de gehele linie achter
 Anders, namelijk

B

4. Schoolgegevens en leerontwikkeling

Is er sprake geweest van bijzonderheden in de schoolloopbaan (doublure, verandering school)?
Indien ja, graag een zo uitgebreid mogelijke toelichting:

A

Is er op de basisschool extra hulp gegeven m.b.t. taal, schrijven, rekenen of ander
leergebied? Indien ja, door wie werd er extra hulp gegeven, wat was de inhoud ervan?

E

Gaat uw kind met plezier naar school?
Ja
Nee

F
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Heeft uw kind vrienden/vriendinnen? Hoe vaak heeft uw kind daarmee contact?A

Is uw kind lid van een (sport)vereniging? Hoeveel tijd wordt hier per week aan besteed?B

5. Sociale ontwikkeling

Heeft uw kind één of meerdere zwemdiploma’s?C

Welke hobby's heeft uw kind? Hoeveel tijd wordt hier per week aan besteed?D

Hoeveel tijd besteedt uw kind aan huiswerk maken?E
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Wat is er tot nu toe aan de problemen gedaan?C

Heeft er eerder onderzoek plaatsgevonden door bijvoorbeeld de schoolbegeleidingsdienst, een
psycholoog of orthopedagoog? Indien ja, wat waren de bevindingen (kopie meesturen)?

A

Wat is de reden van aanmelding?B

6. Onderzoeksvraag
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Waarover maakt u zich het meest zorgen bij uw kind?D

Waarover bent u het meest tevreden bij uw kind?E

Is er nog andere informatie die u wilt vermelden?F

Checklist op te sturen stukken

De volgende aangekruiste stukken worden meegestuurd:

Indicatiebesluit CIZ (of van Bureau Jeugdzorg) op grond van AWBZ
Raadsrapport(en)
Onderwijskundige rapportage(s)
Onderzoek(en) van IQ-gegevens
Hulpverleningsplan(nen) eerdere hulpverlenende instanties
Volledig verslag psychologisch(e) onderzoek(en)
Volledig verslag psychiatrisch(e) onderzoek(en)
Rapportage (gezins)voogdijinstelling
Overige rapportage(s)

Belangrijk:
1. Het anamneseformulier is een aanvulling op het aanmeldingsformulier. De  aanmelding
 wordt alleen in behandeling genomen als zowel het aanmeldings- als het
 anamneseformulier volledig is ingevuld en alle gewenste bijlagen aanwezig zijn.
2. Aan de hand van de door u aangeleverde stukken en informatie zal er gekeken  worden of wij
 een passend behandelaanbod voor u hebben. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij u
 doorverwijzen.
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