P laats hier uw bedrijfsstempel e n handtekening

Aanmeldformulier voor specialistische GGZ
GGZ Rivierduinen Kristal
Voor het aanmelden van uw patiënt kunt u dit PDF-formulier invullen, indien gewenst; opslaan op uw
eigen computer en daarna printen en volledig ingevuld faxen naar GGZ Rivierduinen, afdeling Kristal.
De faxnummers vindt u hieronder.
Faxnummers voor verwijzing naar GGZ Rivierduinen Kristal

Faxnummers

Locatie Leiden - Team Volwassenen, t.a.v. de intakecoördinator

071 890 81 01

Locatie Gouda - Team Volwassenen, t.a.v. de intakecoördinator

0182 53 08 11

Naast dit formulier hebben wij voor de aanmelding van uw patiënt ook een verwijzing van de huisarts nodig
met vermelding ‘Verwijzing naar specialistische GGZ’. Wilt u de verwijzing meesturen met het ingevulde
aanmeldformulier?

Gegevens patiënt
Naam:
Naamsoort:
Naam partner:
Voorletter(s):
Voornaam:
BSN:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Mobiel telefoonnummer:
Zorgverzekeraar:
Verzekeringsnummer:
Datum verwijzing:
Burgerlijke staat:
Gezinssamenstelling:
Kinderen aanwezig in het gezin:

Kies een item

Psychiatrische klachten:

Overige betrokken personen / contactpersoon
Betrokken:

Kies een item

Anders namelijk:
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
Uitnodiging:

Kies een item

Gegevens huisarts / verwijzende instantie
Instantie / bedrijf:
Persoonlijke AGB-code:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
Postcode:
Plaats:
Aanmeldklacht:

Welke DMS diagnose vermoedt u?
Spoedintake vereist:

Kies een item

Reden spoedintake:

Noodzakelijke medische gegevens:

Me dicatiestatus
Medicatie:

Intoleranties:

Gegevens over eerdere psychiatrische behandelingen (eventueel brieven/verslagen
meesturen):
Vraagstelling huisarts:

Kies een item

Mening huisarts:

Is er reeds overleg geweest met iemand van Kies een item
GGZ Rivierduinen?
Zo ja, met:

Overleg gewenst:

Kies een item

Aantal bijlagen:
Graag retour:

Kies een item

Is een tolk gewenst bij het onderzoek:

Kies een item

Zo ja, in welke taal:

Aanmelding bij GGZ Rivierduinen, afdeling Kristal door VG instellingen
Gegevens met betrekking tot niveau van
functioneren:
Welk onderzoeksinstrument wordt gebruikt
voor dit onderzoek?
Hoe verloopt communicatie en ondersteuning?
Hoe ziet het weekprogramma er globaal
uit?
Laatste onderzoekgegevens:

Familieanamnese:

Voorgeschiedenis:

Aanleiding voor aanmelding (verergering
van problemen):
Hoe vaak is er op dit moment sprake van
problemen?
Korte omschrijving van probleemgedrag?

Overzicht van beloop (datum, reden interventie, soort interventie en effect van interventie)

