Verzoek tot wijziging of verlenging
zorgtoewijzing met onderbouwing
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

VOORBEELD

Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
info@rsj-ijsselland.nl
www.rsj-ijsselland.nl

Gegevens aanvragen van het verzoek tot wijziging of verlenging
Jeugdhulpaanbieder
Contactpersoon
Telefoon en e-mailadres
contactpersoon
Betreffende gemeente waarin de
jeugdige woont en het verzoek wordt
ingediend

Pro Juventus
Dianne van Smeden, psychiater
d.vansmeden@projuventus.nl 06 12 34 56 78

Kampen

Gegevens cliënt
Naam
Burgerservicenummer
Geboortedatum
Woonplaats
Omschrijving van de huidige
zorgtoewijzing (zowel het profiel als de

Jantje Jansen
123456789
01.01.2001
Kampen
Profiel 4 - 50043 50044 (Herstel Midden)

productcode invullen, bij segment Top is een
productcode niet herleidbaar naar een profiel)

Einddatum huidige zorgtoewijzing

12.03.2019

Ouders/verzorgers zijn geïnformeerd
dat verzoek tot wijziging van de
zorgtoewijzing is ingediend?
(dit is een voorwaarde)

Ja

Wat is het doel van de huidige
zorgverlening? Waaraan wordt
gewerkt?



(doelen uit huidige profiel en het beoogde
resultaat van de huidige hulpverlening)





Wat is de noodzaak voor het wijzigen
of verleningen van de huidige
zorgtoewijzing?

De afstand tot het resultaat is groter dan verwacht, met
name de leerbaarheid ligt lager. Ouders hebben tijd nodig
om een gezamenlijke opvoedlijn te vinden die effectief is.

De kindfactoren zijn dusdanig beïnvloed dat de
jeugdige zich zo leeftijdsadequaat mogelijk ontwikkelt
en functioneert.
De lijdensdruk van de jeugdige is verminderd.
Acceptatie
De opvoeders werken samen in de opvoeding van
hun kinderen en krijgen steun vanuit het netwerk.

(Denk hierbij aan:
-Motivatie of leerbaarheid van de cliënten blijkt
minder te zijn dan ingeschat. (wijziging
afstand tot resultaat)
-Wijziging in de omstandigheden/resultaat.)
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Welk resultaat moet gehaald worden
met de wijziging of verlenging van de
zorgtoewijzing?




Acceptatie
De opvoeders werken samen in de opvoeding van
hun kinderen en krijgen steun vanuit het netwerk.

Op welke termijn is het resultaat
behaald? (Alleen invullen bij segment Top)

De wijziging in de zorgtoewijzing heeft betrekking op:
Profiel (indien van toepassing nieuwe profiel

Profiel 4

invullen)

Segment (Midden of Top, bij Top
afstemming met Toegang over gezinsplan
indien wijziging profiel/resultaat)
Intensiteit of volume (nieuwe
productcodes)

Startdatum
Verwachte einddatum (alleen invullen bij

Midden

50045 50046 (Herstel–Zwaar)
12.01.2019

segment Top)

Handtekening aanvrager

Datum aanvraag
24 januari 2019
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