Huisartsenpeilpraktijken
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D. VAN CAUTEREN – 02 642 50 32
https://www.sciensano.be/nl/netwerk‐van‐huisartsenpeilpraktijken
Code arts: ………….….

Consultatieweek (maandag):…/……/201..

Problematisch middelengebruik
Bij het eerste contact registreert u elke patiënt (geen wachtpatiënt) die bij u een nieuwe behandeling start voor problematisch
middelengebruik. Het gaat dus alleen over nieuwe episodes, d.w.z. de allereerste of een herhaalde ≥6 maanden na de vorige.

Geslacht patiënt:  man

 vrouw

Leeftijdsgroep patiënt:  <25j

 25‐34j

 35‐44j

 45‐54j

 55‐64j

 >=65j

Krijgt deze patiënt momenteel ook elders een behandeling voor problematisch middelengebruik?
 ja

 nee  onbekend
Indien ja,
 ambulante behandeling

 residentiële behandeling

Kreeg de patiënt in de loop van zijn leven al eerder een behandeling voor problemen van
middelengebruik, bij u of elders?  ja  nee  onbekend
Krijgt de patiënt momenteel substitutietherapie met methadon of buprenorfine?
 ja  nee  onbekend
Welke middelen vormen momenteel een probleem? Wees zo specifiek mogelijk.
 alcohol 1
 hypnotica of sedativa 2
 barbituraten of benzodiazepines 2a
 andere (GHB/GBL,...) 2b : .............................................................
 opiaten 3
 heroïne 3a
 methadon of buprenorfine, misbruik of illegaal gebruik 3b
 andere opiaten (codeine, fentanyl,…) 3c :.......................................
 cocaïne of crack 4
 stimulantia, andere dan cocaïne 5
 amfetamine, methamfetamine 5a
 andere stimulantia (MDMA, ecstacy of derivaten, mefedrone,..) 5b
 cannabis (marihuana, wiet, hasj,…) 6
 hallucinogenen (LSD, ketamine,...) 7
 vluchtige snuifmiddelen 8
 andere 9: ……………………………………………………….

Deze gegevens elektronisch registreren via de website van de Huisartsenpeilpraktijken
(https://www.sciensano.be/nl/netwerk‐van‐huisartsenpeilpraktijken)
of terug sturen per e‐mail naar PPMV@sciensano.be

Primaire (voornaamste) middel waarvoor de patient in behandeling is:
 niet identificeerbaar
 primaire middel is (kies uit voorgaande lijst: bv 1, 2, 2a, 5b,...): ..............
 onbekend
Hoe frequent werd het primaire middel gewoonlijk gebruikt in de voorbije 30 dagen?
 niet gebruikt tijdens de laatste 30 dagen
 1 dag per week of minder
 2 tot 3 dagen per week
 4 tot 6 dagen per week
 dagelijks
 onbekend
Op welke leeftijd werd het primaire middel voor het eerst gebruikt? ………………………..
Is patiënt momenteel of tot zeer recent (≤4 weken) beroepsactief?
 ja  nee  onbekend

Deze gegevens elektronisch registreren via de website van de Huisartsenpeilpraktijken
(https://www.sciensano.be/nl/netwerk‐van‐huisartsenpeilpraktijken)
of terug sturen per e‐mail naar PPMV@sciensano.be

