
Ex Aequo BV
Badhuiswal 3
8011 VZ Zwolle

038-303 00 59
info@exaequo.care
www.exaequo.care

Voornaam/Voorletters*

Achternaam *

Geboorte datum/Plaats *

Geslacht *

Nationaliteit(en) *

Telefoonnummer *

Telefoonnummer thuis

E-mail *

Straat en huisnummer *

Postcode en woonplaats *

Woonsituatie

Burger servicenummer *

Zorgverzekering *

Polisnummer *

Aanmeldformulier

Let op! 

N.B. Het aanmeldformulier kan pas in behandeling worden 
genomen als er een geldige verwijzing van de huisarts/jeugdarts/
gemeente aanwezig is. In geval van particuliere zorg volstaat alleen 
dit aanmeldformulier.



Naam

Adres

Telefoonnummer

Contactpersoon

Instelling

Locatie

Telefoonnummer

Email

Gegevens huisarts

Contactgegevens verwijzende instantie
(huisarts, jeugdarts, gemeente/SWT/CJG)



Welke opleiding wordt gevolgd? Welk niveau?

Wat is de naam van de mentor?

Welke opleiding wordt gevolgd? Welk niveau?

Wat is de naam van de mentor?

Naam leidinggevende

Telefoonnummer + email leidinggevende

Wat is de reden voor aanmelding bij Ex Aequo? *

Gegevens school (indien van toepassing)

Onderstaande vragen a.u.b. zo volledig mogelijk invullen

Gegevens werk (Indien van toepassing)



Wat is de hulpvraag? *

Wat gaat er goed?



Is er sprake van delinquent gedrag? Zo ja, wat voor delicten?

Heeft u suicidale gedachten of heeft u (recent) een zelfmoordpoging ondernomen?

Is er sprake van een verslaving en zo ja waar aan?

Is er afgelopen 3 jaar contact geweest bij een crisisdienst?

Het ingevulde formulier versturen?
- Sla het formulier op en verstuur het naar info@exaequo.care
- of print het formulier uit en verstuur het naar:

Ex Aequo BV
Badhuiswal 3
8011 VZ Zwolle

Printen
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