
PC Regio Noord 
Aanmeldformulier Gesloten Jeugdhulp 

N.B: De aanmelding wordt alleen
aangenomen als dit formulier compleet is
ingevuld. Dit formulier kan je ingevuld
opsturen naar PC Regio Noord:

Email: PCRegioNoord@regiecentrumbv.nl

Tel.: 058-2333838

Aanmelder *

  Gegevens aanmelder

Datum aanmelding

Aanmelder

Functie

Jeugdige *

  Gegevens jeugdige

Voornaam

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Nationaliteit

Culturele achtergrond

BSN

Naam zorgverzekering

Kader

  Juridisch kader

Geslacht *

Man Vrouw

Kopie van paspoort/ID kaart toevoegen indien aanwezig.
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Gegevens Machtiging en plaatsingen
Gegevens beschikking rechtbank en woonplaatsbeginsel.

Zittingsdatum:

Dag Maand Jaar

Type aanmelding

  Selecteer:

nieuw

hernieuwd

na onttrekking

overplaatsing

spoed

regulier

Beschikking afgegeven van

Dag Maand Jaar

tot:

Maand Dag Jaar

Beschikking afgegeven door:

  Gegevens rechtbank

Naam kinderrechter

Locatie Rechtbank

Kenmerk Beschikking

Probleembeschrijving

Graag korte probleembeschrijving of de ontwikkelingsbedreigingen uit de beschikking van de rechtbank
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Huidige verblijfsplaats

  Onbekend Zwervend

Indien van toepassing

Staat de minderjarige op de 
signalering

In geval van vermissing

Het soort verblijf waar de minderjarige verblijft voor de plaatsing:

  Selecteer Naam van ouder(s) / verblijf

Thuis bij ouder(s):

(Netwerk) pleeggezin

Residentiële voorziening:

Anders:

Adres

Straat en Huisnummer

Plaats

Postcode Land

Vanaf wanneer:

Dag Maand Jaar

Gezag:

Welk van de ouders heeft gezag of is er
sprake van een voogdij maatregel.

Email

example@example.com

Gegevens moeder

Straat en Huisnummer

Plaats

Postcode Land

Telefoonnummer

Netnummer Telefoonnummer
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Gegevens vader

Straat en Huisnummer

Plaats

Postcode Land

Email

example@example.com

Telefoonnummer

Netnummer Telefoonnummer

Gegevens betrokken hulpverlening (indien aanwezig):

Telefoonnummer

Netnummer Telefoonnummer

Contact gegevens hulpverlening

  Gegevens instantie

Instantie

Naam contactpersoon
Email

example@example.com

Adres

Straat en Huisnummer

Plaats

Postcode Land

Verdere hulpverlening

Vermeld hier kort nog andere relevante betrokken hulpverlening naast de
hoofdbehandelaar
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Onderwijsgegevens

  Gegevens van de voorziening

Naam school/dagbesteding:

Type onderwijs/niveau:

Contactpersoon onderwijs:

Adres

Straat en Huisnummer

Plaats

Postcode Land

Telefoonnummer

Netnummer Telefoonnummer

Email

example@example.com

Strafrechterlijk verleden *
Ja
Nee

Zo ja, wat is de te verwachten afloop?                    

Zo ja, staan er nog zaken open?

Ja
Nee
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Risicoinschatting
Risico's die van belang zijn voor de plaatsing

Suïcide/automutilatie:                         *

  laag midden hoog

Frequentie:

Middelengebruik *

  laag midden hoog

Frequentie:

Toelichting: (wat, hoeveelheid, frequentie) Toelichting:

Suïcide/automutilatie gegevens: *

  ja nee Wanneer? Dreiging of poging?

1. Is er in het verleden sprake geweest van suïcide?

2. Is er actuele dreiging op suïcide?

3. Is er in het verleden sprake geweest van automutilatie.

4. Is er op dit moment sprake van automutilatie?

Agressie *

  laag midden hoog

Sprake van agressie

Seksueel grensoverschrijdend gedrag *

  ja nee risico

Zijn er risico’s t.a.v. de seksuele

ontwikkeling van de jeugdige

Toelichting Toelichting

ToelichtingContactbeperking: *

  ja nee

Is er een contact verbod/contact beperking?

Accepteren ouders plaatsing?
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Ziektes/allergieën:                                

Is er sprake van medicatie? Zo ja, welke? Indien bekend, dosering vermelden en originele verpakking meegeven.

GAF Score:Diagnose DSM:

  Van toepassing

Geen diagnose:

As 1:

As 2:

As 3:

As 4:

As 5:

Datum diagnose indien bekend:

Dag Maand Jaar

Uitgevoerd door:

Indien van toepassing

Vanuit welke situatie wordt de jongere binnen 
JeugdzorgPlus geplaatst? 

(beschrijf de laatste 24 uur indien een spoedaanmelding):

Reden aanmelding/hulpvraag en doel van 
plaatsing: *

Welke veiligheidsrisico’s geven aanleiding tot plaatsing bij
JeugdzorgPlus?

Mee te zenden informatie:
1. Recente behandelinformatie
2. Psychologisch onderzoek
3. Recente school informatie
4. Indicatiebesluit
5. Verwijzing
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