
Consult POH-GGZ

Triage op ongecompliceerd ADHD

Inschrijving/uitleg proces

(30 minuten)

Overleg school/GGD/wijkteam*

Consultering kinderpsycholoog/

orthopedagoog

(diagnose)

1ste behandelconsult POH-GGZ

Psycho-educatie + e-health

(30 minuten)

Samenvatting werkprotocol ADHD diagnostiek & instelfase

POH-GGZ doet med. techn. handelingen

Schakelconsult huisarts

Event. instellen op medicatie

(10 minuten)

Evt. E-consultatie 

- Medicatie: 

kinderpsychiater via 

bv ProPersona/

Karakter

Evt. E-consultatie 

- Psycho-educatie: 

kinderpsycholoog/

orthopedagoog via 

Psydirect

Vervolgafspraak over 6 maanden met POH-

GGZ (30 min) en huisarts (10 min)

(jaarcontrole)

Zie schema jaarcontrole POH-GGZ

Meerdere vervolgafspraak/en

POH-GGZ

(30 min)

(z.n. als schakelconsult)

Stabiel?

E-consult BGGZ/SGGZ

Of 

Verwijzing SGGZ

Nee

Ja

Overleg huisarts en POH-GGZ

(5 min)

Evt. verwijzing BGGZ/

SGGZ

Overleg wijk/jeugdteam/

GGD/school *
(15 min)

* Met toestemming van 
patiënt en ouders!

Kind/jeugdige met verdenking 

ongecompliceerd ADHD:

Uitstroom naar wijk/

jeugdteam gemeente

Tel overleg

Psycholoog/

orthopedagoog en POH-

GGZ diagnose ADHD?

(10 min)

Nee

Ja

Gecompliceerd 

ADHD/ andere 

diagnose

Meerdere vervolgafspraak/en

Huisarts

(10 min)

Daarna over naar stabiele fase, 

zie werkprotocol Stabiel

Terugkoppeling POH aan 

patiënt (30 min)

Terugkoppeling POH aan 

patiënt (30 min)
Nee

Evt. E-consultatie SGGZ

Tel. consult POH-GGZ

Introductie AVL (3x) en 

administratie

(15 minuten)
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Werkprotocol ADHD diagnostiek
POH-GGZ doet medisch technische 

handelingen

Versie datum 27-3-2017



Consult POH-GGZ 

(30 minuten)

= startdatum diagnostisch traject

•  Uitleg procedure aan patiënt en

ouders

Triage op ongecompliceerd ADHD

• AVL doornemen

• Functioneren uitvragen thuis, 

school en elders*

• Gedragskenmerken uitvragen *  

• thuisarts.nl

• Toestemming voor terugkoppeling

school/GGD/wijkteam vragen

Consult POH-GGZ met medisch technische handelingen 

Telefonisch consult POH-GGZ en administratie  

(15 minuten)

• Opvragen email adressen voor aanmelding AVL online (3x)   

+ uiterlijke invuldatum afspreken

• Afspraak voor consult maken

• Inschrijving/administratie Psydirect

• Registratie in Psydirect en HIS ICPC P22 (jeugd) of P23 (adolescent)

• AVL klaar zetten (3x) 

Aanvraag consult kinderpsycholoog/

orthopedagoog in Psydirect maken

(15 minuten)

Vervolg afspraak kan gemaakt 

worden na terugkoppeling 

diagnostisch consult

Kind/jeugdige met verdenking 

ongecompliceerd ADHD

(Via POH/ HA/ assistent/jeugd arts)

Uitstroom naar 

wijk/jeugdteam 

gemeente

Probleemgedrag met 

lichte beperkingen in 

het functioneren?

Verwijzing 

BGGZ/

SGGZ

ADHD met: 

- ernstige psychische 

comorbiditeit/

- ernstige 

beperkingen in het 

functioneren

* Zie bijlage voor voorbeeldvragen

Vermoeden

Ongecompliceerd ADHD = ja

• Consult doornemen:

Psycholoog/orthopedagoog kiezen

met patiënt

ouders en leerkracht

Na ontvangstmelding per mail dat AVL is ingevuld:

• AVL scores bekijken, en juiste normering in tabel selecteren
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1ste behandelconsult POH-GGZ met medisch technische handelingen 

(voorafgaand aan schakelconsult huisarts)

* Denk aan de juiste 

manchetmaat

Inlezen verslag kinderspycholoog en 

voorbereiding vervolg

(15 min)

1ste behandelconsult POH-GGZ 

(30 minuten)

= Startdatum behandeling

•  Afname Quickscan

•  Medisch technische handelingen  

(RR*, gewicht, lengte, pols)   

• Registratie Psydirect en HIS 

ICPC code P21 (ADHD)

•  Psycho-educatie

•  E-health

•  Advies aan patiënt en ouders

Schakelconsult huisarts

(10 min)

Zie schema Schakelconsult 

vervolg huisarts zonder med. tech. 

handelingen.

Tel overleg

Psycholoog/orthopedagoog en 

POH-GGZ diagnose ADHD

(10 min)

= Einddatum diagnostisch traject

Ongecompliceerd ADHD? Nee

Terugkoppeling POH aan 

patiënt (30 min)

‘Startdatum en einddatum 

behandeling’ verwijderen en/

of leeg laten in Psydirect

Ja

Uitstroom naar wijk/

jeugdteam gemeente 

(eventueel)

Overleg wijk/jeugdteam/

GGD/school *
(15 min)
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Schakelconsult huisarts 

(10 minuten)

• Bespreken situatie

Doelen vaststellen

Vastleggen hoe effect beoordeeld 

gaat worden

• Event. medicatie inzetten/aanpassen

• Evt. consultatie

Overleg huisarts POH-GGZ

(5 minuten)

POH-GGZ registreert in Psydirect

Schakelconsult vervolg/jaarcontrole huisarts zonder medisch technische 

handelingen

(na consult POH-GGZ of samen met POH-GGZ)

Consult POH-GGZ

Evt. E-consultatie 

Medicatie: 

kinderpsychiater via bv 

ProPersona/Karakter

Meerdere vervolgafspraak/en 

event. in combinatie met POH-

GGZ 

Stabiel?

E-consult BGGZ/SGGZ

Of 

Verwijzing SGGZ

Nee

Ja

Vervolgafspraak over 6 maanden met POH-

GGZ (30 min) en huisarts (10 min)

(jaarcontrole)

Zie schema jaarcontrole POH-GGZ en 

schakelconsult jaarcontrole HA

Daarna over naar stabiele fase, 

(chronische behandeling) 

zie werkprotocol Stabiel

Consult POH-GGZ

Medicamenteus 

optimaal ingesteld?
Nee

Ja
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Vervolgconsult(en)/ 

jaarcontrole  POH-GGZ 

(30 minuten)

•  Afname Quickscan

•  Medisch technische handelingen  

(RR*, gewicht, lengte, pols)   

•  Psycho-educatie

•  E-health

•  Advies aan patiënt en ouders

Vervolgconsult/ jaarcontrole POH-GGZ met medisch technische 

handelingen 

(voorafgaand aan schakelconsult huisarts)

Schakelconsult huisarts

(10 min)

Zie schema Schakelconsult 

huisarts vervolg

Overleg huisarts-POH-GGZ

(5 minuten)

POH-GGZ registreert in Psydirect

Stabiel?

E-consult BGGZ/SGGZ

Of 

Verwijzing SGGZ

Of vervolgconsulten POH-

GGZ

Nee

Ja

Vervolgafspraak over 6 maanden met POH-

GGZ (30 min) en huisarts (10 min)

(jaarcontrole)

Zie schema jaarcontrole POH-GGZ en 

schakelconsult jaarcontrole HA

Daarna over naar stabiele fase, 

(chronische behandeling) 

zie werkprotocol Stabiel

Vervolgconsulten

Indien van toepassing:

Medicatie en bijwerkingen bespreken

(met gebruik van Checklist 

bijwerkingen)

Evt. E-consultatie 

- Psycho-educatie: 

kinderpsycholoog/

orthopedagoog via 

Psydirect

* Denk aan de juiste 

manchetmaat

Versie datum 27-3-2017



Consult POH-GGZ

Triage op ongecompliceerd ADHD

Inschrijving/uitleg proces

(20 minuten)

+

HA schakel (20 minuten)

Overleg school/GGD/wijkteam*

Consultering kinderpsycholoog/

orthopedagoog

(diagnose)

1ste behandelconsult POH-GGZ

Psycho-educatie + e-health

(20 minuten)

Samenvatting werkprotocol ADHD diagnostiek & instelfase

HA doet med. tech. handelingen

Schakelconsult huisarts

Event. instellen op medicatie

(20 minuten)

Evt. E-consultatie 

- Medicatie: 

kinderpsychiater via 

bv ProPersona/

Karakter

Evt. E-consultatie 

- Psycho-educatie: 

kinderpsycholoog/

orthopedagoog via 

Psydirect

Vervolgafspraak over 6 maanden met POH-

GGZ (20 min) en huisarts (20 min)

(jaarcontrole)

Zie schema jaarcontrole POH-GGZ

Meerdere vervolgafspraak/en

POH-GGZ

(20 min)

(z.n. als schakelconsult)

Stabiel?

E-consult BGGZ/SGGZ

Of 

Verwijzing SGGZ

Nee

Ja

Overleg huisarts en POH-GGZ

(5 min)

Evt. verwijzing BGGZ/

SGGZ

Overleg wijk/jeugdteam/

GGD/school *
(15 min)

Kind/jeugdige met verdenking 

ongecompliceerd ADHD:

Uitstroom naar wijk/

jeugdteam gemeente

Tel overleg

Psycholoog/

orthopedagoog en POH-

GGZ diagnose ADHD?

(10 min)

Nee

Gecompliceerd 

ADHD/ andere 

diagnose

Meerdere vervolgafspraak/en

Huisarts

(20 min)

Daarna over naar stabiele fase, 

zie werkprotocol Stabiel

Terugkoppeling POH aan 

patiënt (30 min)

Terugkoppeling POH aan 

patiënt (30 min)
Nee

Evt. E-consultatie SGGZ

Tel. consult POH-GGZ

Introductie AVL (3x) en 

administratie

(15 minuten)



Werkprotocol ADHD diagnostiek

Huisarts doet medisch technische handelingen

Versie datum 27-3-2017



1ste behandelconsult POH-GGZ zonder medisch technische handelingen 

(voorafgaand aan schakelconsult huisarts)

Inlezen verslag kinderspycholoog en 

voorbereiding vervolg

(15 min)

1ste behandelconsult POH-GGZ 

(20 minuten)

= Startdatum behandeling

•  Afname Quickscan

• Registratie Psydirect en HIS 

ICPC code P21 (ADHD)

•  Psycho-educatie

•  E-health

•  Advies aan patiënt en ouders

Schakelconsult huisarts

(20 min)

Zie schema Schakelconsult vervolg 

huisarts met med. tech. handelingen.

Tel overleg

Psycholoog/orthopedagoog en 

POH-GGZ diagnose ADHD

(10 min)

= Einddatum diagnostisch traject

Vervolgconsulten

Indien van toepassing:

Medicatie en bijwerkingen bespreken

(met gebruik van Checklist 

bijwerkingen)

Ongecompliceerd ADHD?

Terugkoppeling POH aan 

patiënt (30 min)

‘Startdatum en einddatum 

behandeling’ verwijderen 

en/of leeg laten in 

Psydirect
Ja

Uitstroom naar wijk/

jeugdteam gemeente 

(eventueel)

Nee
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Schakelconsult/ jaarcontrole huisarts 

(20 minuten)

• Bespreken situatie

Doelen vaststellen

Vastleggen hoe effect beoordeeld 

gaat worden

• Medisch technische handelingen  

(RR*, gewicht, lengte, pols)   

• Event. medicatie inzetten/aanpassen

• Evt. consultatie

Overleg huisarts-POH-GGZ

(5 minuten)

POH-GGZ registreert in Psydirect

Schakelconsult vervolg/jaarcontrole huisarts met medisch technische 

handelingen

(na consult POH-GGZ of samen met POH-GGZ)

Evt. E-consultatie 

Medicatie: 

kinderpsychiater via bv 

ProPersona/Karakter

Meerdere vervolgafspraak/en 

event. in combinatie met POH-

GGZ

Stabiel?

E-consult BGGZ/SGGZ

Of 

Verwijzing SGGZ

Nee

Ja

Vervolgafspraak over 6 maanden met POH-

GGZ (20 min) en huisarts (20 min)

(jaarcontrole)

Zie schema jaarcontrole POH-GGZ en 

schakelconsult jaarcontrole HA

Daarna over naar stabiele fase, 

(chronische behandeling) 

zie werkprotocol Stabiel

Consult POH-GGZ

Medicamenteus 

optimaal ingesteld?
Nee

Ja

* Denk aan de juiste 

manchetmaat
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Vervolgconsult(en)/ 

jaarcontrole  POH-GGZ 

(20 minuten)

•  Afname Quickscan

•  Psycho-educatie

•  E-health

•  Advies aan patiënt en ouders

Vervolgconsult/ jaarcontrole POH-GGZ zonder medisch technische 

handelingen 

(voorafgaand aan schakelconsult huisarts)

Schakelconsult huisarts

(20 min)

Zie schema Schakelconsult 

huisarts vervolg

Overleg huisarts-POH-GGZ

(5 minuten)

POH-GGZ registreert in Psydirect

Stabiel?

E-consult BGGZ/SGGZ

Of 

Verwijzing SGGZ

Of vervolgconsulten POH-

GGZ

Nee

Ja

Vervolgafspraak over 6 maanden met POH-

GGZ (20 min) en huisarts (20 min)

(jaarcontrole)

Zie schema jaarcontrole POH-GGZ en 

schakelconsult jaarcontrole HA

Daarna over naar stabiele fase, 

(chronische behandeling) 

zie werkprotocol Stabiel

Vervolgconsulten

Indien van toepassing:

Medicatie en bijwerkingen bespreken

(met gebruik van Checklist 

bijwerkingen)

Evt. E-consultatie 

- Psycho-educatie: 

kinderpsycholoog/

orthopedagoog via 

Psydirect
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