
Aanmeldformulier e-healthmodule(s) 
jeugd (begeleid)

Datum aanmelding:  

Bent u: 

  ouder(s)/verzorger(s)     leerkracht     deelnemer     anders, namelijk ___________________________________________

 
Indien u niet de ouder of deelnemer bent, hoe bent u bereikbaar? 

Telefoon        E-mailadres _________________________________________

Hoe bent u op de hoogte gebracht van de mogelijkheid tot het volgen van online modules? (bijvoorbeeld via school, (social) media of 
eerdere ervaringen met Doel Delfland)

Gegevens deelnemer

Voornaam  

Achternaam  

Geboortedatum       Geslacht  M     V

Geboorteplaats          Geboorteland _______________________________________

Nationaliteit

Adres 

Postcode        Woonplaats _________________________________________

Telefoonnummer ouders

Emailadres ouder(s) 

Persoonlijke 
zorg dichtbij
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Gegevens school

Groep/klas/jaar

Naam school

Adres

Postcode        Plaats _____________________________________________

Telefoonnummer

Leerkracht/docent

Gegevens mate van functioneren
Beschrijf de klachten van de deelnemer of de zorgen die u heeft over de deelnemer zo concreet mogelijk. 

Hoe vaak (gemiddeld) heeft de deelnemer last van de beschreven klachten?

  Elke dag

  1x per week

  1x per maand

  Anders; ___________________________________________________

Wat is de hulpvraag van de deelnemer?
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Welke vaardigheden past de deelnemer nu al toe? Wat gaat al goed?
Zo ja, wat doet hij/zij dan?

Is er sprake van leer- en/of ontwikkelingsproblematiek (denk aan dyslexie, ADHD, autisme, etc.)?

Is er sprake van eerdere/lopende hulpverlening? Zo ja, welke en waarvoor?
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Is de deelnemer gemotiveerd tot het volgen van een module (online training)?
Ja Nee

Kruis aan welke module(s) de deelnemer wil volgen. 
Angst

Begeleiding van een ouder is een voorwaarde.

Gedachten 
Aan de slag met je gedachten!: Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die last hebben van niet-helpende gedachten 
en positiever willen leren denken. 

Minder piekeren: Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die last hebben van piekergedachten en die hier beter mee 
willen leren omgaan, zodat deze gedachten verminderen.

Gevoelens
Omgaan met je gevoelens: Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die willen leren om verschillende emoties op een 
helpende manier te uiten. 

Kom voor jezelf op: Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die het lastig vinden om voor zichzelf op te komen. Je 
leert nee zeggen en  grenzen aangeven.

Ontspannen: Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die te maken hebben met spanning en ondersteuning nodig 
hebben bij het ontspannen. 

Hierbij (kruis vierkantje aan)  geef ik toestemming dat ik met mijn e-mailadres aangemeld wordt voor de eHealth modules (online 
dagboek en/of leermodule) die bij de training horen. Uw gegevens zijn tijdens de training inzichtelijk voor de trainers. Na de training 
ontkoppelt de trainer zich, maar U kunt dan nog 15 jaar uw gegevens inzien.

Handtekening (beide) gezaghebbenden:

_________________________________________________ ______________________________________________________

Na aanmelding volgt er een telefonische intake samen met een van onze preventiemedewerkers/ trainers. Vervolgens maakt de trainer 
een account aan in Minddistrict en zet de gewenste module(s) voor de deelnemer klaar. De trainer begeleidt de module op afstand en er 
is een mogelijkheid tot het volgen van meerdere modules.

Dit formulier graag ingevuld sturen naar:

teamjeugdpreventie@ggz-delfland.nl of

Voor meer informatie of vragen: bel naar (015) 260 74 47

Persoonlijke 
zorg dichtbij

4/4


