
 
 

HANDLEIDING SELECTIE ADHD-PATIËNTEN MEDICOM 
 
 
Selectie wordt uitgevoerd in 5 stappen: 
 
 

I. Selectie leeftijd 
II. Selectie ICPC 
III. Selectie ATC (medicatie) 
IV. Totaal 
V. Excelbestand 

 
 
 



 
 

I. LEEFTIJD 
 
Voor het ADHD project komen alleen kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar in aanmerking. 

Daarom zullen alle selecties hierop aangepast moeten worden. 

 

1. Openen Q-module 

o Open de Q-module nieuw door op het desbetreffende icoontje boven in de 

knoppenbalk te klikken. 

o Je komt dan in het beginscherm van de Q-module.  

Automatisch kom je in het tabblad queries terecht. Hierin staan een aantal 

voorgeprogrammeerde queries vermeld.  

In het tabblad resultaten worden de resultaten van de geactiveerde queries 

weergegeven. 

 

2. Selectie op leeftijd 

o Om de selectie te starten kies je in het tabblad queries de query “in te geven 

geboortedatum en status”.  

o Voer de query uit. (icoon bovenin of via rechtermuisknop) 

o In het scherm “query uitvoeren” vul je bij  

- Omschrijving: “Jonger dan 18 jaar” in.  

- Baseren op: kan leeg blijven 

- Planningsinformatie: direct uitvoeren. 

- Selectie criteria: daarbij klik je op het trechtertje achter patiënten met 

geboortedatum. 

- Je komt dan in een nieuw scherm terecht. 

- Kies bij Soort voor Absolute waarde/bereik 

- Voor bij Bereik de data in: 

o Vanaf: 01-01-1997 

o Tot: 01-01-2009 

- Klik op Toevoegen 

- Klik op Ok 

- En nogmaals op Ok 

- De query wordt uitgevoerd. 

 

 

 



 
 

II. SELECTIE ICPC 

 

Bij het uitvoeren van deze selectie in de Q-module nieuw in Medicom worden alle patiënten 

geselecteerd die de volgende ICPC coderingen in het journaal hebben staan: 

 P20 Geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen  

 P21 Overactief kind/hyperkinetisch syndroom 

 P22 Andere zorgen gedrag kind 

 P23 Andere zorgen gedrag adolescent 

  

Stappenplan. 

 

3. Openen Q-module 

o Open de Q-module nieuw door op het desbetreffende icoontje boven in de 

knoppenbalk te klikken. 

o Je komt dan in het beginscherm van de Q-module.  

Automatisch kom je in het tabblad queries terecht. Hierin staan een aantal 

voorgeprogrammeerde queries vermeld.  

In het tabblad resultaten worden de resultaten van de geactiveerde queries 

weergegeven. 

 

4. Selectie patiënten  

 

o Selecteer je in het queries-tabblad de query “in te geven ICPC in episode”  

o Vervolgens klik je op het icoontje “voer geselecteerde query uit”. 

o Je komt dan in het scherm query uitvoeren. 

- Omschrijving: daar kun je ADHD op ICPC invullen. 

- Baseren op: mag leeg blijven! 

- Bewaar resultaat: staat standaard op 1 maand, is ok tenzij je het resultaat 

langer wilt bewaren. 

- Planningsinformatie: direct uitvoeren. 

- Selectiecriteria: Verwijder Diabetes T90. 

- Voer P20, P21, P22 en P23 in. 

Door te klikken op het loepje, te zoeken op de code en de betreffende code 

 toe te voegen. 

- Klik vervolgens op <ok> 

o In het resultaten scherm zie je nadat de selectie klaar is het aantal patiënten. 



 
 

III. SELECTIE ATC 
 
Bij de selectie van patiënten voor het ADHD spreekuur zijn de volgende ATC-codes van belang:  

 N06BA02 

 N06BA04 

 N06BA09 

 

1. Openen Q-module 

o Open de Q-module nieuw door op het desbetreffende icoontje boven in de 

knoppenbalk te klikken. 

o Je komt dan in het beginscherm van de Q-module.  

Automatisch kom je in het tabblad queries terecht. Hierin staan een aantal 

voorgeprogrammeerde queries vermeld.  

In het tabblad resultaten worden de resultaten van de geactiveerde queries 

weergegeven 

 

 

2. Selectie patiënten 

o Om de selectie te starten kies je in het tabblad queries de query “in te geven ATC in 

periode”.  

o Er staat ook nog een andere query (medicatie met ATC in periode) maar dat is een 

extractie en daar kun je niets mee. 

o Voer de query uit. 

o In het scherm “query uitvoeren” vul je bij  

- Omschrijving: “ADHD op ATC” in.  

- Baseren op: kan leeg blijven 

- Planningsinformatie: direct uitvoeren. 

- Selectie criteria: daarbij klik je op het trechtertje (bovenste) 

- Je komt dan in onderstaand schermpje terecht en door middel van het loepje kun 

je je ATC-codes selecteren. 

o Bij het zoeken naar ATC-codes kun je door middel van de knoppen “hoger niveau” 

en “lager niveau” doorklikken tot je het juiste niveau gevonden hebt.  

o Dan klik je op Selecteren. 

o Vervolgens op Toevoegen. 

o Voor iedere ATC-code doorloop je de voorgaande stappen totdat ze allen 

geselecteerd zijn. 

 N06BA02 

 N06BA04 



 
 

 N06BA09 

o Je klikt vervolgens op <ok>. 

o Voorschrijver: kan leeg blijven 

o Afgelopen: staat standaard op -12…0.  

Dit kan zo blijven, hebben mensen langer dan 12 maanden geleden medicatie geslikt 

dan is dit heden niet meer actief en niet van belang voor deze selectie. 

o Klik weer op <ok>. 

o Het resultaat is een selectie van alle patiënten die een of meer medicijnen 

gebruiken die tot de ingevoerde ATC-codes horen. 

 

 

 

 

 



 
 

IV. TOTAAL 

Uiteindelijk heb je nu een drietal selecties met bij iedere selectie een bepaald aantal patiënten. 

I  Jonger dan 18 jaar 

II ADHD op ICPC 

III ADHD op ATC 

  

 

Om nu de populatie te bepalen die je in het ADHD spreekuur wilt invoeren, voeg je achtereenvolgens 

de uiteindelijke resultaten van selectie I, II en III samen.  

 

Je kunt per keer maar 2 selecties samenvoegen. 

 

1. Samenvoegen selectie ADHD op ICPC en selectie Jonger dan 18 jaar 

 Selecteer selectie ADHD op ICPC 

 Klik op het icoontje “voeg resultaten samen”  

 In het volgende scherm vult u het volgende in: 

 Omschrijving: ADHD op ICPC jonger dan 18 jaar 

 Bij combinatie voor “Doorsnede A en B”  te kiezen. 

 Kies bij B voor de selectie Jonger dan 18 jaar 

 

RESULTAAT:  

Selectie van ADHD patiënten op ICPC jonger dan 18 jaar. 

 

2. Samenvoegen selectie ADHD op ATC en selectie ADHD op ICPC jonger dan 18 jaar 

 Selecteer selectie ADHD op ATC 

 Klik op het icoontje “voeg resultaten samen”  

 In het volgende scherm vult u het volgende in: 

o Omschrijving: ADHD totaal ICPC en medicatie 

o Bij combinatie voor “Doorsnede A en B”  te kiezen. 

o Kies bij B voor ADHD op ICPC jonger dan 18 jaar 

RESULTAAT:  

Resultaat is een selectie van ICPC-gecodeerde ADHD patiënten met medicatie jonger dan 18 jaar 

Van deze selectie kunt u een excelbestand maken zodat u de selectie kunt doornemen. 

 



 
 

3. Selectie ADHD op ATC zonder ICPC 

Daarnaast is er wellicht een populatie die ADHD-medicatie ontvangt, maar niet ICPC-

gecodeerd is. 

 Selecteer selectie ADHD op ATC 

 Klik op het icoontje “voeg resultaten samen”  

 In het volgende scherm vult u het volgende in: 

o Omschrijving: ADHD medicatie zonder ICPC 

o Bij combinatie voor “A exclusief B”  te kiezen. 

o Kies bij B voor ADHD op ICPC jonger dan 18 jaar 

 

RESULTAAT:  

Resultaat is een selectie van patiënten met medicatie jonger dan 18 jaar die geen ICPC-code ADHD 

hebben. 

Van deze selectie kunt u een excelbestand maken zodat u de selectie kunt doornemen. 

 

 



 
 

V. EXCEL BESTAND 
 

ADHD totaal ICPC en medicatie 

 

1. Ga in het scherm queries naar de regel “Exporteer patiëntgegevens”. 

 

2. Klik op de rechtermuisknop. 

 

3. Kies voor “Query opnieuw uit”. 

 

4. Voer in het scherm het volgende in: 

 

a. Omschrijving:   ADHD totaal ICPC en medicatie  

b. Baseren op:  Klik op het loepje en kies de query “ADHD totaal ICPC en 

   medicatie” 

c. Direct uitvoeren 

 

Klik op Ok 

 

5. De query ADHD komt in het resultatenscherm te staan. 

 

6. Selecteer de query ADHD totaal ICPC en medicatie 

 

7. Klik op de rechtermuisknop. 

 

8. Kies voor “Download resultaat”. 

 

9. Voer in het scherm het volgende in: 

 

a. Bestandstype:  Door Karakter gescheiden 

b. Scheidingsteken: Eigen scheidingsteken 

Voer in:  ; (punt komma) 

c. Opslaan in:  Kies voor u een handige plaats om het bestand op te slaan 

   en weer terug te kunnen vinden. 

 

Klik op Ok 

 

10. Open het bestand in Excel 



 
 
ADHD medicatie zonder ICPC 

 
1. Ga in het scherm queries naar de regel “Exporteer patiëntgegevens”. 

 

2. Klik op de rechtermuisknop. 

 

3. Kies voor “Query opnieuw uit”. 

 

4. Voer in het scherm het volgende in: 

 

a. Omschrijving:   ADHD medicatie zonder ICPC 

b. Baseren op:  Klik op het loepje en kies de query “ADHD medicatie  

   zonder ICPC” 

c. Direct uitvoeren 

 

Klik op Ok 

 

5. De query ADHD komt in het resultatenscherm te staan. 

 

6. Selecteer de query ADHD medicatie zonder ICPC 

 

7. Klik op de rechtermuisknop. 

 

8. Kies voor “Download resultaat”. 

 

9. Voer in het scherm het volgende in: 

 

a. Bestandstype:  Door Karakter gescheiden 

b. Scheidingsteken: Eigen scheidingsteken 

Voer in:  ; (punt komma) 

c. Opslaan in:  Kies voor u een handige plaats om het bestand op te slaan 

   en weer terug te kunnen vinden. 

 

Klik op Ok 

 

10. Open het bestand in Excel 

 

11. Neem de patiënten door en verwijder de patiënten die geen ADHD-diagnose hebben. 



 
 

 

Totaal 

 

12. Voeg beide Excel bestanden samen door de patiënten uit 1 van de twee bestanden in het 

andere bestand te plakken. 

 

13. Controleer de gegevens. 

 
Neem de patiënten door.  

 Welke patiënten zijn bij u als huisarts onder behandeling  

o Diagnose en ingesteld door huisarts 

o Diagnose en ingesteld door basis GGZ dan wel tweede lijn 

 Welke patiënten zijn bij de kinderarts onder behandeling 

 Welke patiënten zijn bij Pro Persona, Karakter of andere organisatie onder 

behandeling 

 Overig:  

o Bijv. patiënten die in de afgelopen 6 maanden geen medicatie meer 

hebben gebruikt. 

 


