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ADHD

Wat kunt u verwachten?

ADHD is een Engelse term die staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder,
ofwel snel afgeleid en hyperactief gedrag. Over mensen met ADHD wordt wel
gezegd dat bij hen ‘de rem ontbreekt’. Ze vinden het moeilijk hun gedrag en
plannen in toom te houden.

Vanwege de erfelijkheid komt ADHD vaak bij meerdere personen in een gezin voor.
Samen met u kijken wij naar alle gezinsleden vanaf 5-jarige leeftijd. Vroegtijdig
herkennen en behandelen van ADHD kan namelijk veel leed besparen op latere
leeftijd.

ADHD begint in de kindertijd en blijft bij velen klachten en problemen geven in
de volwassenheid. Daarom biedt de Levenslooppoli ADHD zorg aan kinderen en
volwassenen. De Levenslooppoli is een initiatief van Lucertis en onze partners in
de Volwassenenpsychiatrie. Samen zijn wij gespecialiseerd in hulp aan kinderen,
jongeren en volwassenen. Ons doel is de zorg voor patiënten met ADHD te
verbeteren gedurende hun hele levensloop.

Aanmeldprocedure kinderen

De zorg was tot nu toe georganiseerd in aparte voorzieningen voor kinderen,
jongeren, volwassenen en ouderen. In de praktijk leidt dit tot het afhaken uit
zorg van jongeren (pubers), die als volwassenen vaak pas in hun dertiger jaren
terugkeren. Meestal hebben zij dan veel schade opgelopen op het gebied van
opleiding, werk en relaties door ADHD en de bijkomende stoornissen.

Aanmeldprocedure volwassenen

Door de zorg voor mensen met ADHD van jong tot oud samen te voegen en onze
kennis en kunde te bundelen, spelen wij in op de behoeften van patiënten in
verschillende levensfasen. Voor u betekent dit minder bureaucratie, eenvoudigere
aanmeldprocedures en snellere toegang tot specialistische zorg.

Meer informatie?

Bij een vermoeden van ADHD wordt u verwezen naar Lucertis. Als u uw kind
door ons wilt laten diagnosticeren en behandelen heeft u een verwijsbrief nodig.
Hiervoor kunt u op diverse plekken terecht: bij uw huisarts, kinderarts, medisch
specialist, jeugdgezondheidszorgarts of Bureau Jeugdzorg. Bel voor aanmelding
naar T 088 358 85 00.

Heeft u het vermoeden dat u ADHD heeft? Is uw kind onder behandeling voor ADHD
en herkent u dezelfde symptomen bij uzelf? Wilt u hierover meer duidelijkheid?
Praat hierover met de hulpverlener van uw kind. Wij begeleiden u naar onze
samenwerkingspartner en uw kind blijft gewoon bij ons onder behandeling.

Kijk op www.Lucertis.nl/LevensLoopPoli als u vragen heeft of meer informatie
wilt. U kunt ook contact opnemen met uw verwijzer of huisarts en vragen om een
verwijsbrief. Ons bellen kan tijdens kantooruren op T 088 358 88 88 of een e-mail
sturen naar informatie@Lucertis.nl.
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