Aanmeldingsformulier vergoede dyslexiezorg
In te vullen door ouder(s)/verzorger(s)

Gegevens kind
Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer (vast)
Geslacht

Jongen

Meisje

Geboortedatum
Geboorteplaats
In Nederland

Sinds geboorte

Sinds

Nationaliteit
Moedertaal
Meertalig

Nee

Ja, namelijk

BSN nummer
Gegevens ouder
Naam en voorletters
Relatie tot kind

Vader

Moeder

Anders, namelijk

Geboortedatum
Moedertaal
Meertalig

Nee

Ja, namelijk

Adres idem kind

Nee

Ja

Indien nee, graag hieronder noteren

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer (vast)
Mobiel nummer
E-mailadres
Hoogst afgeronde opleiding
Beroep
Bijzonderheden schoolloopbaan

Gegevens ouder
Naam en voorletters
Relatie tot kind

Vader

Moeder

Anders, namelijk

Geboortedatum
Moedertaal
Meertalig

Nee

Ja, namelijk

Adres idem kind

Nee

Ja

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer (vast)
Mobiel nummer
E-mailadres
Hoogst afgeronde opleiding

Indien nee, graag hieronder noteren

Gegevens ouder
Beroep
Bijzonderheden schoolloopbaan

Gezag en juridische stuatus
Ouders

Samenwonend

Gescheiden

Vorm (na beëindiging relatie)

Gehuwd

Co-ouderschap

Convenant/bezoekregeling

Gezag bij

Moeder

Voogd

Vader

Anders, namelijk
Anders, namelijk

Broer(s) en/of zus(sen)
Voornaam

Achternaam

Geb.datum

Geslacht

Hoogste
schoolniveau

1

M

V

2

M

V

3

M

V

4

M

V

5

M

V

6

M

V

Groep

Hulpvraag
Is er sprake van (ernstige) dyslexie?
Adviezen voor behandeling
Ruimte voor eigen opmerkingen/aanvullingen:

Gegevens school
Naam school
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Groep
Contact opnemen

Mag

Mag niet

Alleen na overleg

U geeft toestemming aan Logopedie is leuk.nl om contact op te nemen met school voor het opvragen van informatie en/of het
vragen van verheldering met betrekking tot reeds verstrekte informatie.
Basisschool
Is er tijdens de basisschool:
Een groep gedoubleerd
Vaak verzuim van school geweest door ziekte

Nee
Nee

Ja,vanwege
Ja,vanwege

Van school gewisseld

Nee

Ja,vanwege

Om andere redenen veel onderwijs gemist

Nee

Ja,vanwege

Zijn er tijdens de basisschool problemen (geweest) met:
Concentratie

(over)vermoeidheid

Vergeetachtigheid

Stotteren

Slapen

Motivatie

Faalangst

Vaak buikpijn

Schoolziekte

Vaak hoofdpijn

Agressie

Bedplassen
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Basisschool
Sociale contacten

Andere gedragsproblemen, namelijk

Zijn de problemen nu voorbij?

Nee

Ja

Waren er geboorteproblemen

Nee

Ja, namelijk

In de couveuse gelegen

Nee

Ja, vanwege

1e jaar in ziekenhuis gelegen

Nee

Ja, vanwege

Veel ziek geweest

Nee

Ja, vanwege

Geboorte en ontwikkeling
Duur zwangerschap (in weken)
Geboortegewicht (in gram)

Spraak-/taalontwikkeling
Hoe is de spraak-/taalontwikkeling verlopen? (denk aan: eerste woordjes, zinnen, rijmen, versjes onthouden)

Gehoor en zicht
Scheel zien

Nee

Ja

Diepte zien

Nee

Ja

Scherpte zien

Nee

Ja

Lui oog

Nee

Ja

Indien ja, welke kant

Bril/lenzen

Nee

Ja

Indien ja, sterkte

Links

Rechts

Links

Rechts

Andere waarnemingsproblemen
Naam oogarts/optoloog
Gehoorverlies
Middenoorontsteking

Nee
Nee

Ja
Ja

Links
Links

Rechts
Rechts

Vanaf (leeftijd)
Vanaf (leeftijd)

Buisjes ingebracht

Nee

Ja

Links

Rechts

Vanaf (leeftijd)

Andere gehoorproblemen

Nee

Ja

Links

Rechts

Vanaf (leeftijd)

Toelichting
Naam KNO-arts
Zijn deze problemen nu voorbij?

Nee

Ja

Motoriek
Zijn er problemen geweest met de grove of fijne motoriek (denk ook aan schrijfmotoriek)?

Nee

Ja

Nee

Ja

Zo ja, toelichting
Indien van toepassing, is er behandeling geweest voor de motorische problemen?
Zo ja, toelichting
Zijn de problemen nu voorbij?

Nee

Ja

Onderzoek bij een andere instelling of schoolbegeleidingsdienst
Is er in het verleden onderzoek verricht (naar bijvoorbeeld intelligentie,gedragsproblemen of dyslexie)?
Zo ja, in welk jaar?
Soort onderzoek (1)
Naam onderzoeker

Werkzaam bij

Zo ja, in welk jaar?
Soort onderzoek (2)
Naam onderzoeker

Werkzaam bij

Pagina 3 van 5

Nee

Ja

Onderzoek bij een andere instelling of schoolbegeleidingsdienst
Wilt u een kopie van de relevante verslagen meesturen, om zodoende bij de aanmelding betreffende vergoede
dyslexiezorg, zo spoedig mogelijk te behandelen en te beoordelen of het onderzoek en/of de behandelingen worden
vergoed.
Therapeutische behandeling door een psycholoog of psychiater
Is er op dit moment sprake van behandeling/onderzoek door een psycholoog of psychiater?
Zo ja, waarom?
Uitslag onderzoek
Naam behandelaar
Werkzaam bij
Medicijnen
Worden er op dit moment medicijnen gebruikt?

Nee

Ja

Zo ja, welke medicijnen en wat is de reden voor het gebruik?

Neurologisch onderzoek
Is er een neurologisch onderzoek verricht?

Nee

Ja, in (jaartal)

Zo ja, waarom?
Uitslag onderzoek
Naam neuroloog
Werkzaam bij
Logopedie
Is er sprake van logopedische begeleiding (geweest)?

Nee

Ja, in (jaartal)

Nee

Ja

Zo ja, waarom?
Naam logopedist
Werkzaam bij
Leerproblemen in de familie
Komen er in de familie lees- of rekenproblemen voor?

Zo ja, wat is zijn/haar familieband met uw kind en om welke leerproblemen gaat het?

Over welke eigenschappen van uw kind bent u erg tevreden?

Waarover maakt u zich het meest zorgen bij uw kind?
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Nee

Ja

Spelen en hobby’s/interesses
Welke hobby’s/interesses heeft uw kind? Waarmee speelt uw kind graag? Kan uw kind goed alleen/samen spelen?

Onderzoeksopdracht
Ondergetekende ouder(s)/voogd(en) geven toestemming voor de
verwijzing naar Logopedie is leuk.nl voor een dyslexieonderzoek en/of
eventuele behandeling:
Ondergetekende ouder(s)/voogd(en) kunnen en willen betrokken worden
bij de hulpverlening:
Ondergetekende ouder(s)/voogd(en) geven toestemming voor contact met
de gemeente om toestemming voor het onderzoeks- en/of behandeltraject
op te vragen*:
Ondergetekende ouder(s)/voogd(en) geven toestemming voor het
(anoniem) aanleveren van onderzoeksgegevens aan de Nationale
Kwaliteitsinstituut Dyslexie (zie www.nkd.nu):
* Om het onderzoeks- en/of behandeltraject uit te voeren is toestemming
van de gemeente nodig.

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Naam
Datum
Plaats
Handtekening

Naam
Datum
Plaats
Handtekening

Let op: Een handtekening van (beide) gezaghebbende(n) is verplicht.
Wilt u in overleg met school zorgdragen voor één aanvraag met bovenstaand ingevuld formulier inclusief onderstaande
bijlagen? Graag ontvangen wij de aanvraag per e-mail via administratie@logopedieisleuk.nl of op papier naar ons
correspondentieadres:
Logopedie is leuk.nl
Pim Mulierlaan 19
8443 DA Heerenveen

Bijlagen
Aanmeldingsformulier school
Handelingsplannen
Uitdraai Leerlingvolgsysteem
Kopieën van eerdere onderzoeken (indien aanwezig)
Uitdraai van het leerlingvolgsysteem
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