Hoe te Verwijzen naar het Solvent Team voor diagnostiek CTE
Hersenschade door neurotoxische stoffen staat bekend onder de term
schildersziekte, organisch psychosyndroom, OPS, of chronisch toxische
encefalopathie, CTE.
Het Solvent Team van de Polikliniek Mens en Arbeid verricht de geprotocolleerde
diagnostiek van CTE. In Nederland is CTE zeldzaam geworden. Voordat wij tot een
intake overgaan, triageren wij de verwijzingen. Voor een efficiënte verwijzing, die
bij ons op de goede plaats is, hebben we een inhoudelijke instructie gemaakt voor
u als verwijzer. U kunt ook eerst overleggen met ons door een “bel me terug
verzoek” aan te maken via
https://www.mensenarbeid.nl/content/bel-me-terug:

Zou u in uw verwijzing de volgende gegevens zo volledig mogelijk willen
vermelden?
1.
2.
3.
4.

Aan welke stoffen is de patiënt/werknemer blootgesteld?
Van wanneer tot wanneer?
Welke neurocognitieve klachten heeft de patiënt/werknemer?
Hoe is het beloop in de tijd van deze klachten geweest?

5. Welke andere klachten heeft de patiënt/werknemer?
6. Hoe is het beloop in de tijd van deze klachten geweest?
7. Welke mogelijke andere oorzaken van de gezondheidsklachten zijn er?
Zie onderstaande lijst.
8. Zijn er diagnostische bevindingen van deze gezondheidsklachten of
ziektebeelden, wilt u die dan bijvoegen?
Bij het meesturen van een neuropsychologisch onderzoek, willen we graag de ruwe
scores erbij ontvangen.
9. Zijn er behandelresultaten van deze gezondheidsklachten of ziektebeelden, wilt
u die dan bijvoegen?

In onze diagnostische procedure adviseren we eerst behandelbare andere oorzaken
van de gezondheidsklachten nader te diagnosticeren en te behandelen in verband
met de differentiaal diagnostiek. Dit geldt zeker voor een slaapstoornis, depressie
en burn-out of andere mentale overbelasting.
Lijst mogelijke andere oorzaken van de gezondheidsklachten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stemmingsstoornissen
Angststoornissen
Pijnsyndromen
Burn out
Slaapstoornissen, o.a. apneu
Avitaminosen
Multi chemical hypersensitivity
Functionele neurologische beelden
Hoofdpijnen
Neurodegeneratieve beelden
Neuromusculaire beelden
Schildklierafwijkingen
Auto intoxicaties
Medicatie intoxicaties

Als u vragen heeft of overleg wilt, neem dan contact op met ons via
https://www.mensenarbeid.nl/content/bel-me-terug:

Hartelijk dank,
Het Solvent Team.

