
Aanvraag Thuiscoaching ZuidZorg via de medische verwijsroute
voor de gemeente Eindhoven, Kempengemeenten, Oirschot,

Best, Valkenswaard, Heeze-Leende, Cranendonck

LET OP: Ingevuld formulier sturen naar:
tc.bedrijfsbureau@zuidzorg.nl

1. Verwijzer
Naam:

Functie:

Telnr.:

Emailadres:

2. Naam/adres/woonplaats + bereikbaarheid van de cliënt

Voor- en achternaam ouder(s):

Naam betreffende kind: Geslacht:

Geb. datum:

BSN-nr.:

Straatnaam + huisnummer:

Postcode + woonplaats:

Telnr.’s:
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3. Wat is de hulpvraag van de jeugdige en/of de ouders/verzorgers?

4. Welke hulp is nodig:
a. Productcode (50ZIL, 50ZLI) * (zie uitleg onderaan over de productcodes)
b. omvang (aantal uren totaal binnen de geldigheidsduur van de
beschikking)
c. Ingangsdatum en einddatum:

5. Handtekening + datum:

NB: Alle velden moeten ingevuld worden.

*  Toelichting productcodes
50ZIL (begeleiding jeugd individueel (licht))
De begeleiding is gericht op het bieden van praktische ondersteuning op één of twee
leefgebieden.

Dit kan gericht zijn op bijv. het bevorderen van de zelfredzaamheid, het behouden van
structuur en regie en het ondersteunen bij praktische opvoedvragen.

De begeleiding is gericht op het stimuleren van het probleemoplossend vermogen en
het verankeren van het  nieuwe gedrag in het dagelijkse gedragsrepertoire.
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Ondersteuningsvragen zijn het gevolg van klachten door psychosociale problematiek,
een beperkte ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke beperking of
gedragsproblematiek.

Er is sprake van beperkte zelfredzaamheid van de jeugdige en/of het
gezinssysteem. Het gezin moet ondersteund worden om met de situatie
om te kunnen gaan.

50ZLI (begeleiding jeugd individueel)
De individuele begeleiding is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling en
gedragsverandering.

Dit kan gericht zijn op bijv. het begeleiden bij complexe opvoed- en opgroeivragen, het
versterken van zelfcontrole, zelfvertrouwen, zelfbeeld etc. en het inslijpen van
aangeleerde vaardigheden.

De begeleiding is bedoeld bij doelen als gevolg van een ernstig gebrek aan
zelfredzaamheid en/of  regieverlies in het opgroeien en opvoeden.

De jeugdige en het gezin kampen met complexe en meervoudige problematiek op
verschillende leefgebieden in het opvoeden en opgroeien.

De jeugdige is beperkt zelfredzaam en heeft klachten door psychische problematiek
en/of een ontwikkelingsachterstand, en/of een verstandelijke beperking en/of
gedragsproblematiek. De ontwikkeling wordt bedreigd. Er is gespecialiseerde
ondersteuning nodig, mogelijk op meerdere levensdomeinen. Ouders/verzorgers en/of
het netwerk heeft beperkte mogelijkheden om ondersteuning te bieden.
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