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In deze tweede nieuwsbrief van de expertisecel Gedrags- en Ontwikkelingsstoornissen… 

CODE is het expertisecentrum van Lessius voor Taalvaardigheid, Gedrags- en 

Ontwikkelingsstoornissen en problemen op vlak van Communicatie en 

Ontwikkeling. Het centrum bouwt verder op de ervaring van het Multidisciplinair 

Diagnostisch Centrum voor Leerstoornissen (MDCL). 

 

Expertisegebieden zijn: 

 Leerstoornissen 
 Gedrags- en ontwikkelingsstoornissen (bij aanvang met focus op ADHD) 
 Taalvaardigheid  
 Communicatiestoornissen bij meertalige kinderen en jongvolwassenen  

 

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over: 

 de sociale kaart ADHD, 
 de werking en het aanbod van CODE. 

De Sociale Kaart ADHD

De Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit is een 

van de meest voorkomende psychiatrische 

stoornissen bij kinderen en adolescenten. ADHD kent 

potentieel een levenslang verloop zodat ook bij 

volwassenen de vraag naar diagnostisch onderzoek 

en behandeling/ondersteuning weerklinkt. Vanuit een 

onduidelijkheid omtrent het zorgaanbod voor ADHD in 

Vlaanderen ontstond de Sociale Kaart ADHD. De 

Sociale Kaart ADHD is een onderdeel van 

Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) 

naar ADHD in de (jong)volwassenheid.  

De initiatiefnemer is CODE Lessius, ondersteund door 

Prof. Dr. Marina Danckaerts (UPC KULeuven) en de 

Adviesraad Wetenschappelijk Onderzoek van sig.  

In de Sociale Kaart ADHD willen we gedetailleerde 

informatie geven op basis van 1) Leeftijd 2) Type 

voorziening en 3) Evidence Based Practice. 

De informatie opgenomen in de Sociale Kaart ADHD 

wordt beschikbaar gesteld vanaf begin maart via de 

website van CODE Lessius, www.codelessius.eu.  

Voorzieningen die zich nog niet registreerden, kunnen 

mailen naar Lotte.vandyck@lessius.eu  

 

Leeftijd 

Info gedifferentieerd voor:

- Kinderen

- Adolescenten

- Volwassenen

Types voorzieningen

Aanbod consulteerbaar voor:

- Centra Geestelijke Gezondheidszorg

- Medisch Pedagogische Instituten

- Psychiatrische Ziekenhuizen

- Revalidatiecentra

- Scholen (Buitengewoon) Secundair Onderwijs

- Voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg

- Zelfstandige Psychologen

Evidence Based Diagnostiek

Expliciete aandacht voor:

- DSM-IV TR  criteria

- Informatie verschillende 
onderzoeksmethoden

- Informatie verschillende informanten

- Multidisciplinaire werking

Evidence Based Behandeling

Expliciete aandacht voor:

- Psycho-educatie

- Psychofarmacologische behandeling

- Vaardigheisdtraining

- Multidisciplinaire werking

Sociale 
Kaart ADHD
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ADHD : Update werking en aanbod van CODE 

 

De expertisecel Gedrags- en Ontwikkelingsstoornissen van CODE voorziet sinds kort in een 

multidisciplinaire, wetenschappelijk onderbouwde diagnostiek van ADHD.  

Er is een aanbod voor kinderen, adolescenten en volwassenen.   

Bij elke aanmelding staan een psychiater (kinder- en jeugdpsychiater dr. Kristien Felix en 

volwassenpsychiater dr. Steven Stes) en psycholoog in voor de diagnostische activiteiten.  

Hierbij besteden we uitgebreide aandacht aan de psychiatrische en medische 

differentiaaldiagnostiek.  

Het doel van onze gefundeerde diagnostiek is een sterkte-zwakte analyse en advies op 

maat.  

Het gehanteerde tarief volgt de RIZIV-richtlijnen (met gedeeltelijke terugbetaling) voor de 

psychiater (4-5u) en een uurtarief van 57,54 euro voor de psychologen (5-6 uur), gespreid 

over 4 contactmomenten.  

Voor een aanmelding of meer informatie kan je ons bereiken op het telefoonnummer 

03/241.08.09. 

 

 

 

Andere CODE activiteiten 

  


