Geboortedatum

Naam

Datum

Doelsymptomen

Instelling
Instellingscode

Diagnostiek

Hyperactiviteit

Arts

Hoofddiagnose (DSM-IV)

Impulsiviteit
Concentratie

Eerste voorschrift
Vervolg voorschrift
Wijziging
Laatste voorschrift

CGI - Ernst

Oppositioneel
Agressie

zeer licht

Angst

..

licht

matig

..

ernstig

..

zeer ernstig

Nevendiagnoses (DSM-IV as I & as II)

Depressie

Stop

..

Stemmingswisselingen
Dit is blad
lad

van

Tics
Dwang

Revisie

Weken

Wanen/Hallucinaties
Anders

CGI - Verbetering

Maanden
sterk verslechterd.. verslechterd .. onveranderd .. verbeterd .. sterk verbeterd

Bijwerkingen
Geen

Buikpijn

Duizeligheid

Hoofdpijn

Angst

Misselijkheid

Sufheid

Tic’s

Stemmingswisselingen

Eetlustverlies

Slaapproblemen

Seksuele klachten

Prikkelbaar

Gewichtstoename

Vermoeidheid

Extrapyramidale Bijw

Anders

R/
Naam Geneesmiddel

Aantekeningen

Toedieningsvorm en sterkte

Doseringsfrequentie

D.t.d.

Somatische Controles
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Toelichting gebruik Medicatieformulier
Dit medicatieformulier is ontworpen voor het starten én het vervolgen van een medicamenteuze behandeling.
Bij ieder consult wordt (minimaal) één formulier ingevuld, en tevens voor ieder extra medicament een nieuw
blad. Vakjes worden ingevuld, rondjes worden aangekruist.
De gegevens bovenaan en linksboven dienen ter identiﬁcatie van patiënt, consult en arts en altijd ingevuld.
‘Eerste voorschrift’ wordt aangekruist bij het starten met een nieuw middel. Het blok ‘Diagnostiek’ (de indicatie voor het starten met een middel) alleen bij een eerste voorschrift invullen.
CGI staat voor Clinical Global Impression, om het oordeel van de clinicus over de ernst en verbetering eenvoudig op een 5-puntsschaal te scoren.
‘Vervolg voorschrift’en ‘Wijziging’ worden aangekruist wanneer met hetzelfde middel wordt doorgegaan.
Met ‘Laatste voorschrift’ wordt aangegeven dat het middel wordt afgebouwd en met ‘Stop’dat inmiddels is,
of meteen wordt gestopt.
De vakken ‘Doelsymptomen’ en ‘Bijwerkingen’ en ‘CGI-ver
‘CGI-verbetering’ worden bij aanvang en bij iedere controle opnieuw ingevuld. De keuze om doelsymptomen te vervolgen sluit aan bij de klinische praktijk. Het
kan echter zijn dat in de loop van de behandeling hierin verschuivingen optreden. Ook dit kan worden aangegeven.
In het vak medicatie kan het middel, de aﬂeveringsvorm- en sterkte en de hoeveelheid in te nemen medicatie
worden aangegeven zoals op een recept. Bij ‘D.t.d.’ kan worden aangegeven voor hoeveel eenheden receptuur
is meegegeven. Als de receptuur door een andere arts wordt gedaan kan dat hier worden vermeld, bijvoorbeeld
door hier ‘huisarts’ in te vullen.
Tot slot kan links worden ingevuld dat er een tweede blad bestaat voor een tweede middel, en wanneer een
revisie is afgesproken. Eventuele aantekeningen en somatische controles kkunnen onderaan als vrije tekst genoteerd worden.
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