Aanmelding Kadera, aanpak huiselijk geweld,
Ambulant Team Twente en IJsselland
BASISGEGEVENS AANMELDER
Naam
Werkzaam bij
Functie
Plaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Datum van aanmelding
Meldcode gevolgd en of gedaan

Ja

Nee

Uitkomst meldcode (graag de melding
bij VT toevoegen bij deze aanmelding)
BASISGEGEVENS CLIENT
Naam
Straatnaam + nummer
Postcode

Plaats

Geboortedatum
BSN
Geslacht
Nationaliteit
Telefoonnummer
E-mailadres
Op welke dagdelen is de client
beschikbaar voor hulpverlening?
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IN GEVAL VAN HUISDIEREN
Zijn er huisdieren?
Zo ja, wat voor huisdieren?
IN GEVAL VAN KINDEREN
Hoeveel kinderen
Geboortedatum
kinderen
Gezag

Ja

Nee

Maatregel

Ja

Nee

Hebben kinderen ook
ondersteuning nodig?

Ja

Nee

Beide ouders

Ja

Nee

Waar zijn de kinderen
woonachtig?

KINDCHECK
Wonen er (de hele week)
minderjarige kinderen in huis?
Deelt aangemelde de zorg voor
hen met een volwassene?
Hoe is de zorg verdeeld?
Waar verblijven de kinderen overdag?

Lukt het om de kinderen aandacht,
tijd en zorg te geven?
Voldoende toezicht op de kinderen?
Wie doet de praktische zaken, zoals
kinderen naar school brengen, koken
en wassen?
Zijn er hulpverleners bij het gezin
betrokken die de situatie van de
kinderen kunnen helpen beoordelen?
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IN GEVAL VAN MINDERJARIGE AANMELDING
Adres ouder(s)
Straatnaam + nummer
Postcode

Plaats

Telefoonnummers
ouder(s)
E-mailadres
ouder(s)
Gezag

Ja

Nee

Beide ouders

Ja

Nee

Broertjes / zusjes
Dag invulling
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Hulpvraag

Is er sprake van een acute
situatie?
Is er sprake van een diagnose?
Zo ja, welke
Is er sprake van verslaving?
Zo ja, welke vorm
INDICATIE
Wat is de verwachte
ureninzet?
Wat is het voorstel voor
de indicatiecode?
Kruis aan naar welk gebied
de aanmelding moet

Twente
IJsselland

De aanmelding kan beveiligd gestuurd worden naar het volgende mailadres:
aanmeldingenambulant@kadera.nl
Het is wenselijk om voor het opsturen van de aanmelding contact te leggen met ons team Toegang.
Er kan dan samen gekeken worden of de aanmelding bij Kadera op de juiste plek is.
Telefoonnummer: 088 422 24 95
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