Intakeformulier
Vul dit intakeformulier zo volledig mogelijk in en neem deze mee op het intakegesprek. U kunt het
formulier ook downloaden via mijn website (kindercoachdavy.nl), uitprinten, invullen en inscannen
en daarna retourneren via e-mail post@kindercoachdavy.nl. Heeft u geen printer/scanner? Geef dit
even aan voor het intakegesprek plaatsvindt. Ik kan het intakeformulier dan per post toezenden en
kunt deze dan gratis retourneren weer per post.
Gegevens van uw kind

Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Straat + nr:
Postcode + Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Gegevens van moeder / verzorgster

Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Straat + nr:
Postcode + Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Gegevens van vader / verzorger

Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Straat + nr:
Postcode + Plaats:

Telefoonnummer:
E-mailadres:
Gezinssamenstelling
Beschrijf de gezinssamenstelling, waaronder naam en geboortedatum van broer(s) en/of zus(sen),
wonende op hetzelfde adres of anderszins.

Wilt u eventuele bijzonderheden zoals scheiding, adoptie, etc. Vermelden?

In geval van gescheiden ouders, sinds wanneer bent u gescheiden: …......../........../....................
Kunt u aangeven hoe de eventuele bezoekregeling of andere bijzonderheden omtrent de
scheiding geregeld zijn (zoals bijv. Co-ouderschap)

Gegevens over de reden van aanmelding bij Kindercoach Davy
Wat is de reden voor aanmelding van uw kind?

Hoe lang speelt dit al?

Wat denkt u dat de oorzaak van het probleem zou kunnen zijn?

Ervaart uw kind dezelfde klacht(en) als u of een andere binnen uw gezin?

Wat wilt u bereiken voor uw kind?

Wat heeft u zelf al gedaan en met welk resultaat?

Gegevens over de ontwikkeling van uw kind
Zijn er tijdens de zwangerschap en/of bevalling problemen of complicaties geweest?

Hoe verliep de ontwikkeling van uw kind? Wanneer ging het lopen, praten, etc.

Hebben er in het leven van uw kind ingrijpende gebeurtenissen plaatsgevonden, zoals bijv. Ziekte,
scheiding, ongeluk, etc.?

Heeft u gebruik gemaakt van een vorm van baby- en/of kinderopvang, bijv. Creche,
peuterspeelzaal? Zo ja, hoe hebben jullie als ouder(s) en uw kind dat ervaren?

Hoe gaat uw kind om met leeftijdsgenootjes? En met anderen (volwassenen, bekenden,
vreemden, etc.)?

Medische gegevens van uw kind
Gegevens huisarts (naam, adres, telefoonnummer)

Heeft uw kind lichamelijke klachten?

Gebruikt uw kind medicijnen? Zo ja, welke en waarvoor?

Is uw kind onder behandeling van een hulpverlener of (medisch) specialist geweest? Zo ja, bij wie,
waarvoor en wanneer?

Is er sprake van allergieën en zo ja, welke?

Zijn er in de familie personen met psychiatrische stoornissen of personen met afwijkend gedrag?

Onderwijs
Naar welke school gaat uw kind?

Naam van de docent

Is uw kind wel eens blijven zitten of heeft het een klas overgeslagen?

Zijn er bijzonderheden te vermelden m.b.t. het naar school gaan van uw kind?

Gegevens over de beleving van uw kind
Hoe zou u het karakter van uw kind omschrijven?

Hoe reageert uw kind als er eisen aan hem/haar worden gesteld?

Herkent u zichzelf of uw partner in uw kind? Zo ja, wat herkent u?

Heeft uw kind hobby’s of beoefent het een sport? Zo ja, welke?

Overig

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen die van belang kunnen zijn?

Hartelijk dank voor uw tijd en het invullen van het intakeformulier.
Bovenstaande gegevens worden gebruikt om alvast een indruk te krijgen van waaruit de hulpvraag is
ontstaan en worden met u besproken tijdens het intakegesprek.
DIT FORMULIER WORDT VERTROUWELIJK BEHANDELD!!!
Wanneer u bent gescheiden en u heeft beide het ouderlijk gezag over uw kind, dan dient u beide
toestemming te geven voor aanmelding van coaching. U ontvangt hiervoor bij aanmelding het
toestemmingsformulier.
Bij ondertekening gaat u tevens akkoord met de voorwaarden, welke zijn terug te vinden op de
website onder “contact" en bijgevoegd in de e-mail bij aanmelding van uw kind.

Handtekening moeder / verzorgster

Handtekening vader / verzorger

Plaats / datum

Plaats / datum

