VERWIJSBRIEF HUISARTS VOOR SPECIALISTISCHE PSYCHOLOGISCHE ZORG 18Verwijzing naar Dr. A.M.H.L. (Annemaaike) Serlier-van den Bergh, Klinisch Neuro Psycholoog BIG
ingeschreven in BIG specialisten register nr: 79049165925, Kinder & Jeugd psycholoog NIP specialist.
Aangesloten bij beroepsverenigingen: NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en
psychotherapeuten), NVN (Nederlandse Vereniging van Neuropsychologen), NVGzP (Nederlandse Vereniging BIG geregistreerde Klinisch (neuro)
psychologen), APA-pediatric (American Psychological Association), European Certificate in Psychology. NVVP gevisiteerd en gecertificeerd. Docent
nascholing JGZ (Artsen Jeugd Gezondheids Zorg), docent Universiteit Maastricht, Psychology and Neuroscience, docent KNP Trainingen, Supervisor.

Hierbij verwijs ik voor specialistisch onderzoek en/of behandeling:
NAAM:

GEB.DD:

POSTCODE/HUISNR:

PLAATS:

BSN NR:

TELNR.

EMAILADRES OUDER(S):

Keuze van de verwijzing: (de verwijzer kan slechts één keuze maken)
 Verwijzing tbv Klinisch Neuro Psychologisch specialistisch onderzoek* (45J14/20 uur totaal).
Beeldvorming tbv insteek van de behandeling; onderzoek en advies in 1 dag met vooronderzoek.
 Verwijzing tbv Jeugdhulp ambulant specialistisch (45J04/45J05/45J06/45J07) kortdurend.
Jeugdhulp indicatiestelling inclusief kortdurende max. 3 maanden ondersteuning, behandeling.
Er is een vermoeden (*dit wordt onderzocht) dat er sprake is van DSM-5 problematiek op het gebied van:












Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen;
 Vertraagde informatieverwerking/ontwikkelingsachterstand; moeite met het mee kunnen komen in de klas
 Communicatie/taal, spraak-klank, sociaal pragmatisch communicatieprobleem; auditief-verwerkingsprobleem
 Autismespectrumstoornis; moeite met contactname; moeite maken/onderhouden vriendschappen
 Aandachtsdeficiëntie/hyperactiviteit: aandacht en concentratie; moeite uitvoering; teveel uitstelgedrag
 Specifieke leerstoornis: lezen/spelling of rekenen (verbale leerstoornis versus non-verbale leerstoornis)
 Motorische problematiek; coördinatie ontwikkeling, dyspraxie
 Ticstoornissen: vocaal en/of beweging
Depressieve-stemmingsstoornissen; langdurig gedaalde stemming (prikkelbaar) bij verminderd functioneren
Angststoornissen; separatieangst, specifieke fobie, sociale angststoornis, paniek
Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen; specificeer
Trauma- en stressor gerelateerd; reactieve hechtingsstoornis, ontremd sociaal, PTSS
Somatische-symptoomstoornis en verwante stoornissen; ziekteangst, conversie
Slaap-waakstoornissen; insomnia, hypersomnia, ademhalingsgerelateerd, circadiane ritme
Disruptieve, impulsbeheersings- gedragsprobleem; oppositioneel, periodiek, normoverschrijdend
Persoonlijkheidsproblematiek: kenmerkend gedrag:
Andere problemen die een reden voor zorg kunnen zijn
 Opvoedingsproblemen
 Partner-relatie problemen
 Opvoeding in afwezigheid van ouders
 Negatieve invloed van ouderlijke relatieproblemen op een kind





AS III: Medische aandoening/medicatie:
AS IV: Is de problematiek van invloed op: thuis en/of school
AS V: Algehele beoordeling ernst: acuut (GAF < 40) of gemiddeld GAF 41-50 / 51-60



Beschrijving hoofdklacht:

Handtekening en stempel huisarts + AGB-code Verwijsbrief mailen naar welkom@knp-praktijk.nl +
meenemen naar onderzoek KNP Praktijk. High Tech Campus 41. 5656 AE Eindhoven. Terugkoppeling via cliënt.

