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Algemene informatie 
 

Wat  

Het project is gericht op het onderzoeken van de meerwaarde van diagnostiek en 

behandeling/begeleiding van ouder en kind en school in de GBGGZ voor kinderen/jeugdigen ( 6-18 

jaar) met ongecompliceerde ADHD. 
 

 

Projectgebied 

Het primair projectgebied is het gezamenlijke werkgebied NSDMH en de Regionale Huisartsen 

Organisatie Midden Holland (ROHMH) : Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard 

(Bergambacht, Haastrecht, Ouderkerk, Nederlek, Schoonhoven en Vlist), Waddinxveen en Zuidplas 

(Moordrecht en Zevenhuizen-Moerkapelle). 
 

 

Omdat het werkgebied van de NSDMH en de ROHMH niet helemaal gelijk zijn er de volgende 

uitzonderingen: 

Zuidplas-Nieuwerkerk aan den IJssel: huisartsen zijn geen lid van de ROHMH en zullen niet verwijzen 

via KSYOS. Zij zitten ook niet in de mailing van de ROHMH, maar worden wel geïnformeerd via de 

NSDMH/Gemeente. Verwijzing kan verlopen via de “normale”route. 
 

Oudewater, Lopik, Cabauw en Polsbroek (gemeenten Oudewater/ Woerden en Lekstreek) en 

Boskoop (gemeente Alphen aan de Rijn): huisartsen zijn lid van de ROHMH, zij zitten in de mailing en 

kunnen verwijzen via KSYOS.  

Voorwaarde voor verwijzing is dat de psycholoog een contract heeft met de desbetreffende 

gemeente. Consultatie van de aan het project verbonden  K&J psychiater is voor huisartsen uit deze 

gemeenten niet mogelijk. 
 

 

Eisen aan deelnemende psychologen  

Eisen zijn: 

 Gecontracteerd door de NSDMH voor Basis GGZ; 

 Aanleveren monitorgegevens  

o Kwantitatief, Excel invullijst aan te leveren per kwartaal m.u.v. de eerste eind april  

o Kwalitatief, doorsturen door ouders en kind ingevulde vragenlijst na afloop traject 

GBGG-I; 

 Akkoord met aansluiting KSYOS t.b.v. de verwijzing door de huisarts en het kunnen 

consulteren van de K&J psychiater van Rivierduinen; 

 Participatie in doorontwikkeling werkwijze. Er ligt een richtlijn vanuit de ervaringen van de 

pilot in 2016. Deze richtlijn is niet dwingend. Variatie in onderzoeksinstrumenten kan, zolang 

er voldaan wordt aan de eis dat, binnen het product GBGGZ-i zowel de diagnose als de 

behandeling wordt geboden op een manier dat kind, ouders en school daarna handvatten 

hebben om verder te kunnen, en  zonder dat zij snel, binnen een zes maanden, opnieuw een 

beroep doen op specialistische zorg voor hun ADHD-vraag. De doorontwikkeling van de 

richtlijn is verantwoordelijkheid van de deelnemende aanbieders. 
 

Voor de niet NSDMH gemeenten is de aanvullende eis dat er een contract is met de desbetreffende 

gemeente. 

 

Inzet groepsaanbod druk gedrag en (vermoeden van) ADHD 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Moordrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zevenhuizen-Moerkapelle
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Streven is dat kinderen met een vermoeden van ongecompliceerde ADHD als eerste stap deelnemen 

aan het voorliggend cursusaanbod druk gedrag/vermoeden van ADHD (o.a. psycho-educatie). 

De vindplaatsen (scholen en jeugdgezondheidszorg), verwijzers (huis)artsen en sociale teams), en de 

aanbieders BGGZ  worden geïnformeerd over het aanbod per gemeente,  met de vraag het aanbod 

meer te adviseren aan de ouders en jeugdige:  

Scholen/huisartsen/sociale teams voor een eventuele verwijzing voor diagnostiek/behandeling  

of  

voor de aanbieders BGGZ vooraf of als onderdeel van het traject van  diagnose en behandeling.  
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Inschrijving 

 
0   JA  ik sluit mij aan bij het project ADHD, ik voldoe aan de gestelde eisen op pagina 1/2 en heb 

t.b.v. de organisatie de gegevens ingevuld zoals gevraagd bij: 

1 algemene gegevens t.b.v. de communicatie 

2 gegevens ten behoeve van het verwijsoverzicht voor de huisartsen 

 

1  Algemene gegevens t.b.v. communicatie 

Praktijk: 

Naam tekenbevoegde: 
 
Functie tekenbevoegde: 

 

Mailadres: 

 

Telefoonnummer 
 
Er is al een dienstverlening overeenkomt met KSYOS ja          /      nee 
 
Welke psychologen gaan de ADHD-trajecten uitvoeren 
 

Naam: 

Functie: 

Mailadres: 

 

Naam: 

Functie: 

Mailadres: 
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2 Gegevens ten behoeve van het verwijsoverzicht voor de huisartsen  

 

Ik heb een contract GBGGZ voor o.a. het doen van diagnostiek en behandeling ongecompliceerde 

ADHD binnen het product GBGGZ-I met de volgende gemeenten ben beschikbaar voor patiënten op 

de volgende locaties. 

 

Primair projectgebied 

Wat: diagnostiek en behandeling ongecompliceerde ADHD  inclusief mogelijkheid medicatieconsult 

bij K&J psychiater Rivierduinen 

 Praktijklocatie werkdagen tijden 

Bodegraven-Reeuwijk    

Gouda    

Bergambacht    

Haastrecht    

Ouderkerk    

Nederlek    

Schoonhoven    

Vlist    

Waddinxveen    

Moordrecht    

Zevenhuizen-

Moerkapelle 

   

Nieuwerkerk aan de 

IJssel 

   

 

 

Gemeente Alphen aan de Rijn 

Wat: diagnostiek en behandeling ongecompliceerde ADHD   

 Praktijklocatie werkdagen tijden 

Boskoop    

 

 

Gemeenten Oudewater, Woerden en Lekstreek 

Wat: diagnostiek en behandeling ongecompliceerde ADHD   

 Praktijklocatie werkdagen tijden 

Oudewater    

Lopik    

Cabauw    

Polsbroek    

 

 

Aanmeldformulier voor 9 maart 2017 retour sturen aan: 

ROHMH / José Oostendorp / j.oostendorp@rohmh.nl 

 

 

lan 

mailto:j.oostendorp@rohmh.nl

