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Situering ADHD-actieplan

 Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor 
kinderen en jongeren

 Activiteitenprogramma’s:

 AP0. Universele preventie en gezondheidspromotie 

 AP1. Vroegtijdige opsporing en -interventie 

 AP2. Intersectorale consult en liaison 

 AP3. Basisaanbod gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg 
kinderen en jongeren vanuit een ambulant, semi-residentieel en 
residentieel kader 

 AP4. Outreachende geestelijke gezondheidszorg

 A. Mobiele crisiszorg          

 B. Assertieve hulpverlening en zorgcoördinatie 

 AP5. Integratieve herstelgerichte ondersteuning



AP2. Intersectorale consult en 

liaison – YUNECO crosslink



 De doelstellingen van dit project zijn :

 Ontwikkeling van een zorgnetwerk aangepast aan de noden en de realiteit met 

betrekking op de behandeling van kinderen en jongeren met ADHD.

 De behandelingsmogelijkheden inventariseren

 Lacunes en overlappingen binnen de zorg in kaart brengen

 De rol van elke partner binnen de behandeling van ADHD omschrijven

 Ondersteunen van de eerstelijns behandeling van ADHD

 Bestrijden van het toenemend gebruik van psychostimulantia. Behandeling van 

ADHD met medicatie vormt slechts één aspect van de totale behandeling. Indien 

mogelijk moet de voorkeur uit gaan naar niet-medicamenteuze alternatieven.

 De verschillende overwegingen, stappen, ontwikkelde tools, samenwerkingen,… 

moeten in detail worden neergeschreven in een globaal evaluatie rapport.



DDD psychostimulantia 2004-2015 
(Ifstat)
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DDD psychostimulantia per 
provincie 2004-2015 (Ifstat)
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Misie en doel ADHD 

actieplan

 Missie

= kwaliteitsvolle diagnostiek en behandeling van ADHD voor

alle kinderen en jongeren met ADHD

 Doel

= organiseren van liaisonactiviteiten vanuit YUNECO naar

huisartsen, pediaters, kinderpsychiaters, CLB, CAR … om op 

die manier diagnose, behandeling en voorschrijfgedrag van 

psychostimulantia bij ADHD beter op elkaar en op de 

richtlijnen van de HGR af te stemmen.



Doel ADHD-actieplan

 Ontwikkeling van zorgpad ADHD

 Implementatie van het zorgpad



Ontwikkeling zorgpad

YUNECO

 Kenniskring

 Focusgroepen

 Netwerkmeetings

referentiepersoon

FEDERAAL

 Bevraging huidige

praktijken mbt zorg

ADHD

 Ontwikkeling minimale

en maximale richtlijnen

Zorgpad ADHD Vlaams-Brabant

Samenwerking tussen verschillende partners waarbij

duidelijke afspraken over rollen, samenwerking en wijze

http://sorkarnes.org/limesurvey/index.php?sid=37649&lang=nl


Implemenatie zorgpad

YUNECO

 Netwerkmeetings

 Aanbieden

ondersteunend

materiaal

 Aanbiedingen

bijscholing/opleidingen

FEDERAAL

 Ontwikkeling

ondersteunend

materiaal

 Studiedag

Implementatie zorgpad ADHD in Vlaams-

Brabant



Bedankt voor jullie aandacht!

Contact: Dagmar.vanliefferinge@yuneco.be


