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Aanmeldingsgegevens 
 
Aanmeldingsprobleem: (geef a.u.b. bondig aan waarom u uw kind of uzelf aanmeldt en wat u onderzocht wilt hebben) 
 
 
 
Hulpverleningsgeschiedenis: (zijn er eerder onderzoeken gedaan? Door wie? Met welk resultaat?) 

 
 
 
Gegevens cliënt  
 
Naam : 
Geb. datum :  
Straat en huisnr. : 
Postcode  :   
Woonplaats : 
BSN nummer : 
 ID/Paspoort nr. : 
Zorgverzekeraar :                                                                  Polisnummer:                                                                                   
 
Schoolloopbaan : (doublures, schoolwisselingen) 

Huidige school/werk : 
Klas : 
Ziektehistorie :(Ziekenhuisopnames, onderzoeken, klachten allergieën, graag met data) 
 
Ingrijpende  
Ervaringen : (trauma, ongeluk, overlijden, scheiding e.d.) 
 
 
Gegevens ouder(s) /verzorgers (alleen invullen als het een kind of jongere betreft) 

Bij wie woont de jongere? 
…  
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Zijn er nog andere kinderen? Welke plaats in de kinderrij? 
…  
Ouders samen, gescheiden of anders? 
…  
Hoe is de omgang met de ouders?  
…   
Zijn er nog grootouders? 
… 
Komt er dyslexie of autisme in de familie voor? Zo ja, beschrijf. 
... 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Aanmelding  
 
Ondergetekende meldt hierbij ………………………………………………………………………..(Naam, achternaam) aan voor een 
onderkennend en verklarend onderzoek door ORTHOadvies / voor 1e lijns  psychologische 
ondersteuning. 
 
Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de 
betalingsvoorwaarden(*). 
 
Het onderzoek zal worden afgerond met een verslag en een adviesgesprek / De behandeling 
zal worden afgerond met een behandelverslag of een verwijzingsverslag.   
 
 
 …………………………………………(Plaats, datum)  handtekening (cliënt, Ouder/ voogd/ anders) 

 
  ……………………………………………………… 
  
 
  Handtekening (jongere) 

  in ieder geval bij 12 jaar en ouder  

 
  …………………………………………………….. 

 
 

(*) De betaling geschied op declaratiebasis. Het uurtarief is 85 euro per uur voor contacttijd en 60 euro per uur voor verslaglegging. 
De betalingen vinden plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. 
ORTHOadvies heeft met enkele zorgverzekeraars een contract. Het uurtarief is door hen vastgesteld. De eigenbijdrage wordt door de 
verzekeraar bij de verzekerde in rekening gebracht. Op de factuur zullen de prestatiecodes worden vermeld. 
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Hierbij geeft……………………………………………………………(wettelijk Vertegenwoordiger/ouder/voogd) toestemming 
aan drs. D.J. (Johan) Woudenberg om contact op te nemen met de basisschool van 
…………………………………………………….. om gegevens op te vragen met betrekking tot de didactische 
ontwikkeling, de werkhouding en de hulpverleningsgeschiedenis van …………………………………………  
Aan de school vragen wij hierbij om medewerking te verlenen door de gevraagde gegevens te 
verstrekken. 
 
Plaats, datum  handtekening 
 
……………………………………. ……………………………………………. 
 

 


