
 

 
AANMELDINGSFORMULIER 

Algemeen Maatschappelijk Werk 
 
U heeft hulp aangevraagd bij Cardia, wat inhoudt dat u kiest voor hulpverlening vanuit een 
christelijke identiteit. Wij stellen het op prijs als u dit formulier volledig invult en retourneert . 
Wanneer u dit formulier ingevuld retour heeft gezonden, wordt er contact met u opgenomen 
om een afspraak te maken. 
 
 
Datum van invullen: ............................. 
 
 
GEGEVENS   AANMELDER   PARTNER 
 
Voornaam  : ........................................  ......................................... 

Achternaam  : ........................................  ......................................... 

Adres   : ........................................  ......................................... 

Postcode/woonplaats: ........................................  ......................................... 

Telefoonnummer : ........................................  ......................................... 

Mobiel nummer : ........................................  ......................................... 

E-mailadres  : ........................................  ......................................... 

Geboorte datum : ........................................  ......................................... 

Nationaliteit  : ........................................  ......................................... 

Burgerlijke staat : ........................................  ......................................... 

Beroep   : ........................................  ......................................... 

Religie     : ........................................  ......................................... 

 
Heeft u kinderen? 0 Ja aantal …... thuiswonend?  0 Ja   0 nee 
   0 Nee 
 
Wie heeft u geadviseerd om het Algemeen Maatschappelijk Werk te benaderen? 

0 ik heb het AMW van Cardia gevonden op eigen initiatief; 
0 ik ben erop geattendeerd door iemand uit mijn eigen omgeving; 
0 ik ben erop geattendeerd door de instantie ..................…………… 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kruis aan voor welk probleem/ problemen u zich aanmeldt: 

administratie  stress  

schulden  overspannen/ burn-out  

regelzaken  opkomen voor uzelf  

werk  faalangst  

dagelijkse bezigheden  sombere stemming  

vrije tijdsbesteding  suïcidale gedachten  

huisvesting  gevoelens van angst  

huiselijk geweld  gevoelens van schuld  

huwelijk  gevoelens van minderwaardigheid  

echtscheiding  gevoelens van onzekerheid  

familie  slachtoffer misdrijf/ ongeval  

opvoeding  trauma  

justitie  verlies van een dierbare persoon  

verslaving  verlies van werk  

seksualiteit  verlies van gezondheid  

slachtoffer seksueel misbruik  lichamelijke gezondheid  

(ongewenst) zwanger  anorexia/ boulimia  

sociaal isolement/ eenzaamheid  dwanggedachten/ dwanghandelingen  

zingeving  psychiatrische ziekte  

geloof  overig, namelijk…………………………………..  

 
Kunt u uw probleem nader omschrijven? 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
Wat is uw hulpvraag aan het maatschappelijk werk? 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 
Heeft u in verleden hulp ontvangen?  
O nee O ja, naam instantie:.......................................... 
 
Gebruikt u medicatie?  
O nee O ja, wat voor soort medicatie? ............................................... 
 
Wat doet u in het dagelijks leven? 
................................................................................................................................................... 
 
Van wie ervaart u steun in uw situatie? 
................................................................................................................................................... 
 
Heeft u nog verder informatie die van belang is? 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 


