FORMULIER 5: STUDENTEN MET PSYCHIATRISCHE FUNCTIEBEPERKINGEN,
waaronder Ontwikkelingsstoornissen

Onderstaand formulier dient ingevuld te worden door de (behandelend) psychiater of erkend psycholoog en via de student aan
de instelling hoger onderwijs terugbezorgd te worden. De hier geattesteerde gegevens zullen conform de wettelijke bepalingen
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens (wet van 8 december
1992, zoals gewijzigd) en conform de bepalingen in het onderwijs- en examenreglement behandeld worden.

Identificatiegegevens student:
1. Aard van de functie-uitval
Ik ondergetekende, attesteer dat de hoger genoemde persoon lijdt aan volgende psychiatrische aandoening:
DSM diagnose:

2. Voorwaarden voor registratie
Ik bevestig, volgend uit het voorafgaande, dat de persoon een psychiatrische aandoening heeft die
beantwoordt aan volgende voorwaarde:
- psychiatrische aandoening opgenomen in de lijst op keerzijde van dit formulier
Ik bevestig hierbij tevens dat:
0 de aandoening en de functie-uitval blijvend is: er is een onbestaande of verwaarloosbare waarschijnlijkheid
op verbetering (spontaan of na behandeling) waardoor de uitval niet meer zou beantwoorden aan de hoger
vermelde voorwaarde.
0 (vermoedelijk) van tijdelijke aard is: er is een effectieve of te verwachten uitval of noodzaak tot
preventieve opvolging van minstens 12 maanden, met een impact op schoolse activiteiten.

3. Stempel, datum en handtekening van de (behandelend) psychiater of erkend
psycholoog

Lijst van psychiatrische aandoeningen die in aanmerking komen voor registratie
(E = eenmalige attestering, J= jaarlijks heractiveren)

Stoornissen die meestal voor het eerst op zuigelingenleeftijd, kinderleeftijd of in de adolescentie
gediagnosticeerd worden
- Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
E
- Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen
E
- Tic-stoornissen
E
Aan een middel gebonden stoornissen

J

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

J

Stemmingsstoornissen
- Depressieve episode
- Manische episode
- Depressieve stoornis
- Bipolaire stoornis
- Dysthyme stoornis

J

Angststoornissen
- Paniekstoornis zonder agorafobie
- Paniekstoornis met agorafobie
- Agorafobie zonder paniekstoornis
- Specifieke fobie
- Gegeneraliseerde angststoornis
- Sociale fobie
- Obsessief-compulsieve stoornis

J

Somatoforme stoornissen
- Somatisatiestoornis
- Andere somatoforme stoornissen

J

Nagebootste stoornissen

J

Dissociatieve stoornissen

J

Seksuele stoornissen en genderidentiteitstoornissen

J

Eetstoornissen

J

Stoornissen in de impulsbeheersing

J

Aanpassingstoornissen
- Chronische aanpassingstoornis

J

Persoonlijkheidstoornissen

J

