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Huisartsenpeilpraktijken 
Epidemiologie en Volksgezondheid 

PPMV@sciensano.be 
R. DE SCHREYE – 02 642 54 13 

 

https://www.sciensano.be/nl/netwerk-van-huisartsenpeilpraktijken 
 

Code arts: ………….…. Consultatieweek (maandag):…/……/202.. 

 
Psychofarmaca bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen 

Eén record per patiënt van 0 tot 23 jaar,  
behalve als er een wijziging is in voorschrift / indicatie 

 

1) Welk type ID-kaart heeft uw patiënt?  Belgische ID-kaart      Buitenlandse identiteitskaart 
of verblijfsvergunning afgeleverd in België of in een andere EU-lidstaat     onregelmatige 
migrant/zonder papieren      toeristisch visum    

2) Heeft de patiënt een OMNIO statuut, DMH (dringende medische hulp), OCMW of andere 
financiële tegemoetkoming?  ja      nee  

3) Werd de patiënt dit jaar al geregistreerd (en is er een wijziging in voorschrift / indicatie)?  
ja      nee 
 

4) Geslacht van de patiënt:  man      vrouw      x 
5) Leeftijd van de patiënt (tussen 0 en 23 jaar oud): …. jaar 
6) Welk type medicatie werd aan de patiënt voorgeschreven? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 antidepressiva  antipsychotica   hypnotica en sedativa   anxiolytica  
psychostimulantia  anti-epileptica  

  

a. Welk actieve substantie(s) bevat de medicatie? (specificeer de molecule) :     …    
b. Voor welke indicatie schreef u dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk):  

 Depressief gevoel (klacht van patiënt) 
 Depressieve stoornis (bevestigde diagnose) 
 Insomnia 
 enuresis nocturna 
 Narcolepsie 
 Andere slaapproblemen 
 Angstig/nerveus/gespannen gevoel (klacht van patiënt) 
 Angststoornis / angsttoestand (bevestigde diagnose) 
 Acute stressreactie 
 Post-traumatische stressstoornis (PTSD) 
 Tic-stoornis (Tourette) 
 Obsessief Compulsieve Stoornis  (OCD) 
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 Eetstoornis 
 Prikkelbaar/boos gevoel/gedrag (bvb. uitbarstingen van (fysieke) agressie) 
 Autismespectrumstoornis (ASS) 
 Aanpassingsstoornis  
 Aandachtsdeficiëntiestoornis (ADHD)    
 Specifiek leerprobleem (bvb. Dyslexie, dyscalculie) 
 Psychose 
 Schizofrenie 
 Persoonlijkheidsstoornis 
 Neurasthenie/surmenage 
 Mentale retardatie/verstandelijk gehandicapt 
 Suïcidepoging 
 Drugsmisbruik 
 Andere (preciseer)   ………………… 

c. Het voorschrift dat u uitschreef, is een  eerste voorschrift    tweede voorschrift  
 voorschrift in het kader van een langdurige behandeling (chronisch gebruik)   

d. Wat is de duur van de voorgeschreven behandeling sinds de opstart tot heden:  <2 
weken  ≥2 weken en <1 maand  ≥ 1 en <3 maanden  ≥ 3 en <6 maanden  ≥6 
maanden en < 1 jaar  ≥ 1 jaar  ik weet het niet 

e.  Voorschrift op vraag van  de peilarts (eigen initiatief)   een andere huisarts  een 
kinderpsychiater  volwassenenpsychiater  een neuroloog  een schoolarts  andere 
(preciseer) …………..  

      f. Het voorschrift werd opgesteld na ontvangst van een diagnostisch verslag  :  ja   
neen 

7) Niet medicamenteuze hulp voor de patiënt:  is reeds opgestart   wordt binnenkort 
opgestart   wordt niet opgestart. 
      Welke:   

 Psychotherapie 
 Coachen 

                              fysiotherapie/kinesitherapie 

               Andere (specificeer) ……. 
8) Voor een diagnosestelling of gespecialiseerde behandeling van de problematiek, heeft u de 

patiënt doorverwezen naar : 

 Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) 

 (Kinder)psychiater   

 Neuroloog  

 Kinderarts 

 Afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie (ziekenhuis)  

 Psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis (PAAZ) 

 Crisishulp/mobiel crisisteam 
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 Andere psychologische ondersteuning (bvb. (eerstelijns)psycholoog, 
orthopedagoog, therapeut, …) 

 Geen doorverwijzing  

 Andere (preciseer): … 

9) Werd de patiënt tijdens de afgelopen 6 maanden opgenomen in een ziekenhuis in verband 
met psychische problemen?  ja     nee      onbekend 

 

 

 

 

 


