Informatieoverdracht bij door- en terugverwijzen van kinderen met
ADHD
Inleiding
Een goede informatieoverdracht draagt bij aan kwalitatief goede en efficiënte zorg, waarbij een patiënt niet
onnodig wordt belast met (dubbele) vragen.
In dit document beschrijven we kort welke informatie noodzakelijk is om over te dragen bij een verwijzing en
terugverwijzing. Op deze manier weet u wat u van collega’s kunt verwachten én wat zij van u mogen
verwachten.
Communicatie van jeugdarts of huisarts naar ETZ of GGZ
Indien het kind wordt verwezen, is het essentieel informatie mee te sturen. Dit is in ieder geval informatie over
de volgende punten:
•
Waarom is er verdenking van ADHD? Waar heeft het kind last van?
•
Wat is de hulpvraag van de ouders of van school?
•
Is er al eerder hulp ingezet rondom deze problematiek?
•
Wat is de huidige medicatie?
Communicatie vanuit ETZ of GGZ naar jeugdarts of huisarts
Indien een kind is verwezen naar het ADHD centrum ETZ of naar de GGZ, kan de verwijzer de volgende
informatie verwachten:
• Rapportage.
• Ontslagbrief. Bij terugverwijzing van het kind naar de huisarts of jeugdarts, wordt altijd een
ontslagbrief meegestuurd.
Hieronder volgt een toelichting van de onderdelen die in ieder geval in een rapportage en een ontslagbrief
staan beschreven.
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Rapportage
• NAW;
• Diagnose (of geen);
• Onderzoeken die zijn gedaan, inclusief de uitslagen;
• Ingestelde behandeling (medicatie, psycho-educatie, begeleiding);
• Beloop en planning van behandeling;
• (Geplande) controleafspraken door ETZ/ GGZ;
• Toelichting eventueel contact met school en/of jeugdarts.
Verwijzing terug/ontslagbrief
• NAW;
• Verwijzing naar eerdere rapportages;
• Diagnose(s);
• Highlights van behandelingen (wat viel er op);
• Ontslagmedicatie en advies t.a.v. medicatieopvolging (advies aan huisarts en reeds aan patiënt
gegeven advies);
• Advies omtrent pauzeren en/of stoppen van medicatie;
• Wens voor tweejaarlijkse controle: o.a. bloeddruk, lengte/gewicht, etc.;
• Contactgegevens (voor laagdrempelig contact bij verergering of bijzonderheden);
• Wie naast de huisarts nog meer geïnformeerd is.
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