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Intake formulier

Aandacht voor zorgprofessionals

Persoonlijke gegevens
Datum van invullen (DD/MM/JJJJ)
Burgerservicenummer (BSN)
Voorletters | Roepnaam
Achternaam ( bij geboorte)
Man

Geboortedatum | Geslacht | Burgelijke staat

sinds

Vrouw

Straat | huisnummer | toevoeging
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer 1
Telefoonnummer 2
E-mail

Huisarts praktijk naam
Huisarts naam (verwijzer)
Straat | huisnummer | toevoeging
Postcode en woonplaats
Apotheek naam
Straat | huisnummer | toevoeging
Postcode en woonplaats
Ik geef hierbij toestemming aan Aerrea om de huisarts te informeren
dat ik de intake procedure bij Aerrea ben gestart.

Huidig relatie/gezin

Naam
M

V

Kinderen

M

V

M

V

M

V

M

V

M

V

M

V

M

V

Eventueel andere inwonenden

bijzonderheden en/of opmerkingen
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leeftijd

Partner

opleiding/beroep

Beroep en opleiding
Welke scholen/opleiding en eventuele verdere studies heeft u gevolgd?
Naam

jaar

Opleiding/studie

Wat is uw beroep?

Oefent u dit beroep uit op dit moment?

Ja

Nee, niet meer sinds

Heeft u een uitkering?

Ja

Nee

Indien ja, wat voor soort uitkering?

Waar werkt u momenteel?
Opmerkingen

Lichamelijke gezondheid

Naam

Gebruikt u medicijnen

Nee

Ja,

alcohol

Nee

Ja,

softdrugs

Nee

Ja,

harddrugs

Nee

Ja,

Eerdere hulpverlening
Bent u eerder met hulpverlening in contact geweest?
instelling/hulpverlener
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Met welk resultaat?

Jaar

Reden van hulpzoeken

Hoeveelheid

Klachten
Omschrijf in uw eigen woorden uw problemen of klachten.

Sinds wanneer heeft u deze problemen of klachten?

Beschrijf kort waarmee uw problemen of klachten te maken hebben (oorzaak, aanleiding, omstandigheden, ontwikkeling)

Therapiedoelen
Kunt u zo concreet mogelijk aangeven wat u van de therapie verwacht en wat u met de therapie zou willen bereiken?
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Wilt u aangeven op welke dagen of dagdelen u absoluut géén afspraak kunt maken?
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U heeft zojuist het intakeformulier van Aerrea ingevuld. Dit formulier na invullen
graag versturen naar secretariaat@aerrea.nl. Na ontvangst zullen we dit
vertrouwelijk in behandeling nemen. Ook ontvangen wij graag de verwijsbrief
van uw (huis)arts. Na het ontvangen van deze gegevens zullen wij contact met
u opnemen voor het maken van een afspraak.

Engewormer 18A
1531 MV Wormer

contact@aerrea.nl
www.aerrea.nl

06 – 45 885 885

Aandacht voor zorgprofessionals

