
 

AD(H)D medicatiepoli 
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar 
 
Omdat uw kind AD(H)D heeft en medicatie gebruikt of 
gaat gebruiken, is uw kind doorverwezen naar de 
AD(H)D medicatiepoli van Ypse.  
 
De AD(H)D medicatiepoli 
Op verzoek van uw huisarts, kinderarts of jeugdarts 
komt u met uw kind op de AD(H)D medicatiepoli. De 
jeugdarts van Ypse doet een lichamelijk onderzoek en 
stelt vragen aan uw kind en aan u als ouder over het 
gedrag, de gezondheid en medicatie van uw kind. Zij 
geeft uitleg over de werking van AD(H)D medicatie en 
wat de eventuele bijwerkingen kunnen zijn.  Ook be-
spreekt zij met u en uw kind hoe het vervolg van de 
behandeling eruit zal zien. 
 
Als u de medicatiepoli bezoekt is de diagnose AD(H)D 
al gesteld. U komt met uw kind één keer in de 6 
maanden bij uw huisarts of jeugdarts van de AD(H)D 
medicatiepoli voor begeleiding van de medicatie.  
Indien er medicatie ingesteld moet worden komt u 
vaker. Ook als u twijfelt over of de behandeling met 
medicatie ingezet moet worden of indien u of uw kind 
wil stoppen met medicatie kunt u voor advies terecht 
bij de medicatiepoli. 
 
Medicijnen voor AD(H)D 
Medicatie kan effect hebben op de kenmerken van 
AD(H)D:  
• het kind kan zijn aandacht beter houden bij wat 

hij doet;  
• het kind kan zich beter concentreren;  
• het impulsieve gedrag van het kind vermindert;  
• het hyperactieve gedrag van het kind vermindert.  

 
Medicatie kan verder een positief effect hebben op:  
• de 'bereikbaarheid' van uw kind voor opvoedkun-

dige maatregelen;  
• de prestaties op school;  
• het verloop van sociale contacten;  
• de fijne motoriek;  
• het afnemen van impulsieve agressie.  

 
Wanneer worden medicijnen voorgeschreven? 
Medicatie wordt vaak voorgeschreven bij:  
• problemen thuis, op school of tijdens vrijetijdsbe-

steding;  
• belemmering van de ontwikkeling van het kind;  
• moeilijke omgang met leeftijdgenootjes;  
• het onder niveau presteren op school;  
• onvoldoende vooruitgang, ondanksextra steun, 

structuur en begeleiding. 
 
 

 
Rol van de huisarts 
De huisarts voert het eerste gesprek met u over de behan-
deling van uw kind. Indien nodig verwijst de huisarts door 
naar de medicatiepoli voor begeleiding van de medicatie.  
 
Rol van de jeugdarts medicatiepoli 
De jeugdarts kan de medicatie instellen en voorschrijven 
Daarnaast geeft zij voorlichting over AD(H)D en medicatie. 
Samen met de huisarts vervolgt zij het verloop van de be-
handeling. Indien er geen bijzonderheden zijn zal de huis-
arts de medicatiebegeleiding voortzetten.  
 
Afspraak maken op de medicatiepoli 
Als de huisarts, jeugdarts of kinderarts u verwezen heeft 
naar de medicatiepoli kunt u een afspraak maken via het 
telefoonnummer 073 – 22 000 44. Geef daarbij aan dat het 
om een afspraak voor de AD(H)D medicatiepoli gaat. 
 
Locatie 
Afspraken voor de AD(H)D medicatiepoli vinden plaats in: 
Ontmoetingsplein MuzeRijk  
Klarinetstraat 4 
5401 BE Uden 
 


