
Aanmeldformulier Bijzondere Toegang

Met dit formulier worden jeugdigen aangemeld 
voor de Bijzondere Toegang “Opnamevervangende 
behandeling en behandeling met verblijf”(voorheen 
segment 1). 
Lever de informatie/analyse van het gezin beknopt 
en feitelijk aan. Het is belangrijk dat de Bijzondere 
Toegang een duidelijk beeld heeft van de jeugdige/
het gezin en de hulpvraag. Maak hierbij gebruik van 
de documentatie die er al is van de jeugdige/het 
gezin. Die informatie kan in dit aanmeldformulier 

worden overgenomen. 
Binnen de Bijzondere Toegang kijken we samen 
met de jeugdige/het gezin en de verwijzer naar de 
mogelijke oplossingen. We vragen met nadruk om 
voorafgaand aan de bespreking in de Bijzondere 
Toegang bij de jeugdige/het gezin geen richting te 
geven en/of verwachtingen te scheppen. Samen 
met de jeugdige en het gezin zoeken we de best 
passende oplossing zo dichtbij en zo thuis mogelijk. 
Het aanbod is niet leidend.

Belangrijk: Verstuur het voorblad, dit aanmeldformulier en het toestemmingsformulier altijd via een 
beveiligde mail.

1a. Consultatie of aanmelding?

 aanmelding

 consultatie

1b. Is er multidisciplinair overleg, met tenminste een gedragswetenschapper, geweest?  

 ja

 nee 	 Let op: dit is een voorwaarde, plan altijd eerst een multidisciplinair overleg. 

1c. Is de casus/gezin eerder besproken bij een regionaal overleg? 

 (bijv regionaal expertteam of beschermtafel)

 ja

 nee
 



2. Hulpvraag
 Concreet formuleren van de hulpvraag. Let op: niet aanbodgericht denken, maar hulpvraaggericht 

3. Wat is er met de jeugdige en ouders/wettelijke vertegenwoordigers besproken over 
 reden aanmelding?



4. Wat is de hulpvraag van de jeugdige? Wat wil de jeugdige zelf bereiken?

 Omschrijf in het kort wat de vraag is van de jeugdige. Waar ziet de jeugdige zichzelf over 
 6 maanden?  Wat is wens en wat is haalbaar? 
 Wat denkt de vertrouwenspersoon van de jeugdige dat nodig is?

5. Wat willen ouders / wettelijk vertegenwoordigers bereiken?  

 Omschrijf in het kort wat het doel is van ouder(s)/ wettelijk vertegenwoordigers

6. Hoe kijkt de verwijzer naar de doelen en wensen van de jeugdige 
 en vertegenwoordigers?  

 Omschrijf in het kort wat de verwijzer denkt dat nodig is



7. Wat is helpend of ondersteunend om rekening mee te houden in gesprek met 
 jeugdige en ouders. Bijvoorbeeld een tolk.

8.  Korte samenvatting gezinssituatie



9a Invulveld integraal beeld 

 Indien aanwezig relevante gegevens uit intelligentie-, psychodiagnostische-, of psychiatrisch
 onderzoek (met datum en/of niet ouder dan 2 jaar).  
 Als er gebruik wordt gemaakt van de verklarende analyse graag toevoegen

1. Kindfactoren
Aanwezige kindfactoren en de 

ontwikkelingsbehoeften van de jeugdige 

op het gebied van: 

• Gezondheid 

• Cognitieve ontwikkeling

• Emotionele ontwikkeling

• Identiteit

• Gezins- en sociale relaties,

• Sociale presentatie

• Zelfredzaamheid

Onderwijs en/of dagbesteding

Hobby’s en interesses 

2. Ouderfactoren en 
 opvoedcapaciteit
Aanwezige ouderfactoren en de 

opvoedcapaciteiten van ouders/

verzorgers op het gebied van: 

• Basale verzorging 

• Garanderen veiligheid 

• Emotionele warmte 

• Stimuleren 

• Regels en grenzen 

• Stabiliteit

3. Gezin- en omgevingsfactoren
Gezins- en omgevingsfactoren: 

• Gezinsfunctioneren 

• Familie 

• Wonen 

• Werk en inkomsten 

• Sociale integratie 

• Gemeenschapsbronnen 

• Zingeving/geloofsovertuiging

• Draagkracht en leerbaarheid jeugdige 

 en ouders (veranderingsbereidheid)

• Sterke punten van het gezin

• Risico’s van het gezin 

Zijn er andere vormen van hulpverlening 

binnen het gezin aanwezig?  (bijvoorbeeld 

hulpverlening aan andere kinderen binnen 

het gezin of ouders)

9.  Integraal beeld

Drie hoofdonderdelen 



10. Hulpverleningsgeschiedenis + resultaten/effecten (kort overzicht in tijd)

 Hulpverlener, hulpverleningsorganisatie, tijdpad, doelen en resultaten



11.  Risicotaxatie  

 Recente risicotaxatie toevoegen en indien aanwezig veiligheidsplan
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