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ADHD- en ADD-gids 

Deze gids is bestemd voor ouders en 
verzorgers van kinderen met ADHD of 
ADD, voor jongeren met ADHD of ADD 
en voor iedereen die geïnteresseerd is  
in ADHD of ADD. De gids is een uitgave 
van Janssen-Cilag B.V. en wordt verspreid  
via artsen en apothekers. De gids kan ook 
rechtstreeks gratis worden aangevraagd 
via het Customer Service Center van 
Janssen, www.janssennederland.nl  
en telefonisch 0800-242 42 42 (gratis)  
of worden gedownload via  
www.adhd-digitaal.nl.

In deze gids wordt u aangesproken 
met ‘ je’ en ‘ jij’. Dit is omdat hiermee 
ook kinderen en jongeren met ADHD 
worden aangesproken. De tekst is echter 
ook bedoeld voor ouders van kinderen 
met ADHD en voor volwassenen met 
ADHD. Het gebruik van ‘ je’ en ‘ jij’ is niet 
kwetsend of denigrerend bedoeld. 
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Deze gids

Om de behandeling van ADHD te helpen verbeteren, heeft een groep  

specialisten op het gebied van ADHD en ADD (kinder- en jeugd-

psychiaters en -psychologen, kinderartsen, cliënten-/familie-

organisaties en beroepsverenigingen ) speciale handleidingen voor 

artsen opgesteld, de zogenaamde richtlijnen.1,2 Deze richtlijnen 

worden regelmatig bijgewerkt aan de hand van de nieuwste stand 

van de wetenschap. 

In deze gids voor (ouders van) kinderen en jongeren met ADD en 

ADHD is de informatie uit de meest recente versie van die richtlijnen 

op een begrijpelijke manier weergegeven, zodat deze als duidelijke 

en gebruiksvriendelijke advies- en informatiebron kan dienen voor 

kinderen en jongeren met AD(H)D en hun ouders en verzorgers. 

Deze gids bevat achtergrondinformatie over ADHD en ADD.  

Daarna wordt het hele proces van diagnose en behandeling 

besproken. Hierbij zal de nadruk liggen op de rol van de ouder of 

verzorger. Verder lees je allerlei praktische tips voor zowel ouders als 

voor kinderen en jongeren met ADHD. 

We hopen dat je veel aan deze gids zult hebben.
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ADHD is geen verzinsel

Er zijn mensen die denken dat ADHD een 
modeverschijnsel is. Dat het een excuus is 
om druk te zijn, je gymspullen te vergeten 
of je huiswerk niet af te krijgen. Maar nee, 
ADHD bestaat echt, het is geen verzinsel. 
Deskundigen hebben precies beschreven 
wat ADHD is, welke verschijnselen 
(‘symptomen’) erbij horen en wanneer je 
ADHD hebt en wanneer niet. Je leest daar 
meer over in het volgende hoofdstuk.
 
Ongeveer 3 tot 5% van de kinderen heeft 
ADHD.1 Dat betekent dat er in iedere 
basisschoolklas gemiddeld één of twee 
kinderen met deze aandoening zitten. 
Bij veel kinderen met ADHD wordt dit 
echter niet als zodanig herkend. Dat 
kan bijvoorbeeld komen doordat hun 
gedrag niet wordt gezien als reden om 
met het kind naar de dokter te gaan. 
Maar daardoor krijgen die kinderen dus 

geen behandeling voor hun ADHD, met 
als gevolg dat ze als lastig worden gezien, 
lesstof minder goed kunnen onthouden 
en er vooral zelf veel last van hebben.
Dat geldt nog meer voor kinderen en 
jongeren met ADD (zonder de H, oftewel, 
zonder hyperactiviteit). Die kinderen 
zijn vaak stil en teruggetrokken en vallen 
minder op. Kinderen met ADHD vallen 
door hun drukke gedrag juist wel op. 
Daardoor wordt de diagnose ADD soms 
pas laat gesteld en krijgen kinderen en 
jongeren met ADD ook pas laat een 
behandeling. 

ADHD is een goed omschreven aandoening. Alle belangrijke 

instanties op medisch gebied erkennen ADHD.
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Wat is ADHD of ADD? 
De afkorting ADHD
De afkorting ADHD betekent: Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder. 
Vertaald in het Nederlands betekent 
dat: aandoening met aandachtstekort 
en hyperactiviteit. Kinderen met ADHD 
vallen vooral op door hun drukke en 
impulsieve gedrag. Voor anderen kan dat 
gedrag zelfs storend zijn.

De afkorting ADD
De afkorting ADD staat voor Attention 
Deficit Disorder. Vertaald in het  
Nederlands betekent dat: aandoening met 
aandachtstekort. Bij deze aandoening  
heb je vooral moeite je aandacht ergens  
bij te houden. De omgeving merkt 
meestal weinig van de symptomen van 
iemand met ADD, omdat deze kinderen 
en jongeren over het algemeen niet  
druk zijn, maar juist stil, dromerig en 
teruggetrokken. 

Als in dit boek ADHD staat, wordt meestal 
ADHD en/of ADD bedoeld.

Wetenschappers hebben ontdekt dat 
er subtiele, maar wel heel belangrijke 
verschillen bestaan tussen de hersenen 
van mensen met en zonder ADHD.1,2 Dat 
geldt zowel voor de ontwikkeling van 
de hersenen als voor hoe ze werken. 
Ook wordt het langzamerhand duidelijk 
dat ADHD in sommige families vaker 
voorkomt. Waarschijnlijk spelen zowel 
erfelijkheid als omgeving een rol bij het 
ontstaan van ADHD. 

ADHD en ADD zijn te behandelen
ADD en ADHD zijn goed te behandelen. 
Artsen gebruiken vaste handleidingen 
voor de behandeling, waarin staat 
wat wel kan helpen en wat niet. Deze 
handleidingen adviseren in elk geval  
om ADD en ADHD te behandelen.1,2  
De behandeling is voor beide 
aandoeningen hetzelfde.

10



Ouders doen mee aan de 
behandeling
ADHD is niet het gevolg van een slechte 
opvoeding. Het is dus niet de fout van  
de ouders dat hun kind ADHD heeft.  
Wel is het zo dat zij een groot verschil 
kunnen maken voor het kind wanneer  
ze op de juiste manier omgaan met  
de aandoening.
Als je deze gids leest terwijl je al naar de 
dokter bent geweest voor de klachten, 
dan heb je al een belangrijke stap gezet 
op weg naar verbetering.

Maar er zijn nog veel meer dingen die je 
kunt doen:

•  Probeer zoveel mogelijk te weten te  
komen over ADHD en ADD en geef 
uitleg over de aandoening aan 
anderen: gezinsleden, andere ouders, 
leerkrachten enz. Veel mensen hebben 
nog steeds een verkeerd beeld van 
ADHD en ADD.

•  Als ouder of begeleider van iemand 
met ADHD kun je vaardigheden en 
technieken aanleren die je kind zullen 
helpen zich beter te gedragen en zich 
langer te concentreren.

•  Probeer als ouders je kind te motiveren 
en te helpen om de behandeling 
te volgen die de dokter en andere 
hulpverleners hebben aanbevolen. Je 
weet als geen ander dat jullie kind hulp 
en steun nodig heeft om zich te houden 
aan een planning, vooral als dat gaat om 
een langere periode.

Verderop in deze gids lees je hoe je dit 
kunt aanpakken.
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Informatie over ADHD

ADHD is een echte, goed omschreven aandoening  •

ADHD komt best vaak voor  •

ADHD komt in sommige families vaker voor,  • 

maar is waarschijnlijk het gevolg van een combinatie van factoren  • 

Kinderen met ADHD hebben vaak ook andere problemen  •

Wanneer is het ADHD?
ADHD is een duidelijk omschreven 
aandoening en niet zomaar een 
aanduiding voor ondeugende of slecht 
opgevoede kinderen. Niet ieder kind of 
iedere jongere die druk is, heeft ADHD, 
net zomin als niet iedereen die wel eens 
dagdroomt ADD heeft. 

Wanneer spreken we dan wel van ADHD 
of ADD? De diagnose ADHD wordt 
gesteld als de volgende verschijnselen in 
abnormale mate aanwezig zijn3: 

•  Aandachtstekort (weinig aandacht, 
niet opletten, slecht concentratie-
vermogen)

en/of:
•  Hyperactiviteit (zeer beweeglijk en 

druk) en impulsiviteit (ondoordacht 
handelen, ‘flapuit’)

Hieronder kun je lezen wat allemaal bij 
deze begrippen hoort.

•  Aandachtstekort (weinig aandacht, 
niet opletten, slecht concentratie
vermogen)

  Dromerig, afwezig gedrag. Niet goed of 
lang kunnen opletten, dingen vergeten,  
moeite hebben met details, spullen kwijt-
raken, afgeleid raken, van alles tegelijk 
doen, niet kunnen blijven luisteren,  
‘het ene oor in, het andere weer uit’. 
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Ook komt het voor dat het kind sterk 
gericht is op één ding (‘hyperfocussen’).  
Het kan zich dan juist heel erg goed 
concentreren op één ding en daar 
helemaal in opgaan. Bijvoorbeeld bij 
televisie kijken of computerspelletjes 
spelen. Maar ook een duidelijke op-
dracht uitvoeren of taak vervullen, 
bijvoorbeeld een test, die immers vaak 
in een heel rustige omgeving wordt 
afgenomen. Mensen met ADHD of ADD 
kunnen zich daarop vaak heel goed 
concentreren. Boeiende vakken op 
school gaan ook beter dan saaie vakken. 
Ten onrechte wordt hieruit dikwijls af-
geleid dat iemand ‘wel kan, als hij maar 
wil’. Bij ADHD en ADD is het belangrijk 
te beseffen dat het niet gaat om onwil 
maar om onmacht. Iemand met ADD 
heeft vooral last van aandachtstekort. 

•  Hyperactiviteit (overmatige  
bewegingsdrang; druk gedrag)

  Altijd een gevoel van onrust, niet stil 
kunnen zitten, wiebelen en draaien op 
een stoel, steeds moeten opstaan en 

rondwandelen, voortdurend friemelen  
met iets in de handen of met de handen  
zelf, met de voeten tikken, altijd maar 
doorpraten, ellenlange verhalen af-
steken waarvan de luisteraar de draad 
kwijtraakt, gespannen zijn en blijven, 
moeilijk tot rust kunnen komen. Bij ADD 
is de hyperactiviteit vaak naar binnen 
gericht, dus met een gevoel van onrust 
in het hoofd of in de gedachten, terwijl 
de drukte zich bij ADHD juist uit als druk 
gedrag.

•  Impulsiviteit (ondoordacht handelen, 
‘flapuit’)

  Meteen of plotseling dingen doen 
of zeggen zonder er eerst over na te 
denken, voor je beurt praten, door 
anderen heen praten, anderen in 
de rede vallen, snel boos worden, 
roekeloos gedrag, geen gevaar zien. 
Maar ook vreetbuien, gevaarlijk 
gedrag in het verkeer en op straat, snel 
vriendschappen sluiten maar ook weer 
snel verbreken, geld uitgeven zonder 
dat het nodig of verantwoord is,  
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voordringen zonder dat je er erg 
in hebt: allemaal voorbeelden van 
impulsief gedrag. 

We hebben het al gezegd, niet iedereen 
die druk is of af en toe wegdroomt heeft 
ADHD of ADD. Om aan deze problemen 
de diagnose ADHD te mogen koppelen, 
moeten ze: 

•  langdurig aanwezig zijn – minstens  
6 maanden;

•  niet passen bij de leeftijd en het  
ontwikkelingsstadium van het kind  
(wat voor een tweejarige normaal is,  
is niet normaal voor een tienjarige);

•  optreden voordat het kind 7 jaar wordt 
(althans, enkele verschijnselen). ADHD 
of ADD zit immers in het kind zelf  
en komt niet zomaar uit het niets  
tevoorschijn;

•  het dagelijkse functioneren en prettig 
voelen van het kind in de weg staan. 
Alleen maar thuis stout zijn of het op 
school niet goed doen is niet genoeg;

•  zich op meerdere plaatsen voordoen, 
bijvoorbeeld zowel thuis als op school. 
Problemen die alleen thuis of alleen op 
school bestaan, hebben vaak andere 
oorzaken.

Sommige kinderen en jongeren hebben  
alleen een concentratieprobleem en 
anderen hebben alleen problemen met 
hyperactiviteit en impulsiviteit (hoewel 
dat laatste maar zelden voorkomt). Bij de 
meeste kinderen en jongeren zien we 
echter een combinatie van beide soorten 
problemen.
Soms wordt de term ‘hyperkinetische 
stoornis’ gebruikt voor kinderen met een 
zeer zware vorm van ADHD. Daarbij zijn 
de concentratiestoornis, hyperactiviteit 
en impulsiviteit zo sterk aanwezig dat  
ze het leven van de kinderen en de  
omgeving thuis, op school en op  
andere plaatsen (winkels, sportclubs,  
attractiepark…) ernstig ontwrichten.
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Hoe vaak komt ADHD voor?
ADHD komt voor bij 3 tot 5% van de 
schoolkinderen1. Dit betekent dat er in 
een gemiddelde klas minstens één of 
twee kinderen met ADHD zitten. 
In Nederland worden niet alle kinderen 
die druk of impulsief zijn of die moeite 
hebben zich te concentreren, onderzocht.  
Daardoor wordt ADHD niet in alle gevallen  
herkend. Dit geldt zeker voor kinderen 
en jongeren met ADD. Doordat ze niet 
zo druk zijn, vallen ze veel minder op en 
worden ze minder als storend ervaren 
dan kinderen en jongeren met hyper-
activiteit. 

ADHD komt vaker voor bij jongens dan 
bij meisjes. De verhouding is ongeveer 
vier jongens op één meisje. Het is echter 
gebleken dat het juist bij meisjes vaak 
niet herkend wordt. Bij meisjes lijkt ADD 
vaker voor te komen dan bij jongens. Bij 
jongens wordt vaker ADHD gezien1,2. 

Is ADHD ons enige probleem?
Meestal hangen de problemen van de  
kinderen en jongeren uitsluitend met 
ADHD of ADD samen, maar het komt ook 
voor dat kinderen en/of jongeren met 
ADHD of ADD ook andere problemen 
hebben. 

Dit zijn problemen die vaak voorkomen 
naast ADHD:
•  Gedragsstoornissen: veel liegen, stelen,  

spijbelen, vandalisme, en dergelijke, en  
oppositioneel-opstandige gedragsstoornis  
(dat houdt in: voortdurend en abnormaal  
tegenwerkend en opstandig gedrag);

•  Angst en depressiviteit: kinderen met 
ADHD hebben vaak een slecht beeld van 
zichzelf (lage eigenwaarde) of voelen 
zich onzeker omdat ze slecht presteren 
op school of moeilijk vrienden maken;

•  Taalproblemen: lees- en schrijf-
problemen, zoals dyslexie;

•  Onhandigheid;
•  Tics: bewegingen of geluiden die 

iemand telkens maakt.
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Ook komt het voor dat tieners en jong-
volwassenen die als kind ADHD hadden, 
later slecht meekomen op school en zelfs 
crimineel gedrag vertonen. Bij degenen 
die ADHD hadden gehad zie je dit vaker 
dan bij degenen die geen ADHD hadden.

Wat is de oorzaak van ADHD?
Dat weten we nog niet precies, maar er 
komt wel steeds meer inzicht. Daardoor 
wordt ook bevestigd dat ADHD en ADD 
een echte aandoening is en geen verzinsel.
Er is niet één enkele oorzaak aan te wijzen. 
ADHD is zeer waarschijnlijk het resultaat 
van een combinatie van factoren en deze  
combinatie kan van kind tot kind verschillen.

De rol van de genen 
Uit het onderzoek naar ADHD en ADD is  
inmiddels bekend dat beide stoornissen 
erfelijk zijn. De kans dat in een gezin een 
van de ouders of een ander familielid 
ADHD of ADD heeft, is groot. Je kunt er 
dus niets aan doen als je ADHD of ADD 
hebt; de aanleg voor ADHD aandoening 
is al voor de geboorte ontstaan. 

Onderzoek bij tweelingen laat zien dat 
het risico op ADHD voor 65%-90% te 
maken heeft met je genen1,2. Genen 
bevatten de informatie voor alle erfelijke 
eigenschappen. Dit betekent dat ADHD 
en ook ADD vaak van ouders naar kin-
deren wordt doorgegeven en dat het  
in sommige families vaker voorkomt.
Men heeft zelfs specifieke genen gevon-
den waarop de eigenschap ‘ADHD’ zou 
kunnen liggen. Als je die genen hebt, heb 
je niet per se ADHD, maar de kans erop is 
wel groter dan bij mensen die deze genen 
niet hebben. 

Hoe kunnen genen nou leiden tot  
bepaald gedrag? Ze kunnen bijvoorbeeld 
invloed hebben op de chemische  
stoffen die de zenuwcellen in de hersenen  
aanzetten om contact met elkaar te 
maken. Dopamine en noradrenaline zijn 
van zulke stoffen. De meeste medicijnen 
voor de behandeling van ADHD en ADD 
stimuleren de functie van dopamine en 
noradrenaline.
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De rol van andere factoren
Heb je nou als kind zo’n erfelijke aanleg, 
dan kunnen bepaalde gebeurtenissen of  
factoren tijdens de vroege ontwikkeling  
de kans op ADHD of ADD verder  
vergroten. Maar deze gebeurtenissen  
en factoren zijn zeker niet de enige  
oorzaak van het probleem!

Het gaat bijvoorbeeld om:
•  een lastige bevalling (met complicaties);
•  een laag geboortegewicht;
•  gebruik van tabak, alcohol of bepaalde 

kalmeringsmiddelen (benzodiazepines) 
door de moeder tijdens de zwangerschap;

•  een hersenaandoeningen of 
hersenbeschadiging.

Uit hersenscans en psychologisch 
onderzoek is gebleken dat er subtiele, 
maar duidelijke verschillen bestaan tussen 
de hersenen van mensen met en zonder 
ADHD, zowel in structuur als in groei, 
ontwikkeling en functioneren1,2. Hoewel 
we met deze technieken meer inzicht 
kunnen krijgen in de oorzaken van ADHD, 
kunnen we er helaas niet mee vaststellen 
of iemand ADHD of ADD heeft of niet. 
Dat moet op basis van de symptomen, 
zoals hiervoor is beschreven (pag. 12-13). 
ADHD of ADD kun je niet vaststellen met 
een hersenscan of een psychologisch 
onderzoek; nu niet en ook niet in de 
nabije toekomst.
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Diagnose

Welke arts doet wat en wanneer?

De huisarts
De diagnose ADHD wordt altijd gesteld 
door specialisten. Maar als je klachten 
hebt, ga je natuurlijk eerst naar de huisarts.  
Die moet kunnen inschatten of een kind 
of jongere mogelijk ADHD of ADD heeft, 
en ze dan naar een specialist doorsturen 
om dit verder te onderzoeken.

De huisarts kan vragen naar:

•  het gedrag van het kind (is het snel 
afgeleid, maakt het dingen af waaraan 
het begonnen is, is het vaak onrustig, 
kan het op zijn of haar beurt wachten 
enz.);

•  wanneer de problemen zijn begonnen 
en hoe lang ze duren;

•  hoe het gedrag van het kind het leven 
thuis en op school beïnvloedt. Doen 
de problemen zich alleen op school of 
alleen thuis voor, of overal?

PRAKTISCHE PUNTEN 
Soms gedragen kinderen zich onge-
bruikelijk goed bij de dokter. Vertel 
de arts in dat geval dat dit niet het 
gebruikelijke gedrag van jullie kind is 
en leg uit in hoeverre dit afwijkt van 
het normale gedrag. 

Om er zeker van te zijn dat er geen an-
dere oorzaak bestaat voor de problemen 
zal de arts het kind waarschijnlijk ook 
lichamelijk onderzoeken. Ook kan hij/zij 
vragen of er ook andere problemen zijn, 
zoals hoorproblemen of slaapproblemen. 
Ook die kunnen namelijk gedragsproble-
men bij kinderen veroorzaken.

De arts kan jullie als ouder en ook aan het 
kind zelf vragen om een korte vragenlijst 
in te vullen om een duidelijker beeld te 
krijgen van de problemen. Ter voorberei-
ding kun je de vragenlijst achterin deze 
gids alvast doornemen (zie pag. 61-64).
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Het ADHD-team
De medisch specialisten die zich bezig-
houden met ADHD zijn kinder- en jeugd-
psychiaters en kinderartsen. Vaak werken 
ze in een team met andere zorgverleners 
zoals gespecialiseerde verpleegkundigen 
en klinisch psychologen.

Het kan zijn dat de specialist tijdens het 
eerste consult je kind niet meteen vol-
ledig onderzoekt. Misschien omdat hij 
of zij vindt dat advies en ondersteuning 
in jullie geval de problemen voldoende 
kan verbeteren. Als dat niet werkt, dan is 
er waarschijnlijk een uitgebreider onder-
zoek nodig.

Zo’n uitgebreid onderzoek kan een aantal 
consulten beslaan en er kunnen meer-
dere specialisten van het team bij betrok-
ken zijn. De specialisten zullen het gedrag 
van het kind voortdurend observeren. 
Daarbij realiseren ze zich dat het gaat om 
een momentopname, dus dat het kan zijn 
dat dit niet het gebruikelijke gedrag van 
het kind is.

Een volledig onderzoek bestaat 
gewoonlijk uit:

1.   Een gesprek met de ouders waarbij 
wordt gevraagd naar de volgende 
aspecten:

  •  de gedragsproblemen van het kind;
  •  de familie (zijn er meer familieleden 

met dergelijke problemen?);
  •  informatie over de zwangerschap en 

de geboorte;
  •  informatie over de ontwikkeling van 

het kind (wanneer het begon met 
lopen, praten, enz.);

  •  eventuele eerdere andere medische 
problemen en medicijnen; 

  •  verhoudingen binnen de familie.

2.  Een gesprek met het kind, met aan-
dacht voor de volgende aspecten:

  •  hoe het met het kind gaat in het 
gezin, op school en met vrienden;

  •  of het depressief of angstig 
overkomt;

  •  wat het kind zelf van die problemen 
vindt en hoe het hiermee omgaat.
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3.  Contact met de school of het 
kinderdagverblijf

  •  Het team zal ook informatie willen 
krijgen van de leerkrachten of be-
geleiders van het kind over hoe het 
zich de laatste tijd gedraagt en hoe 
de schoolprestaties zijn. Ook zullen 
ze willen weten hoe de verhouding 
tussen de leerkracht en het kind is, 
hoe de leerkracht omgaat met het 
gedrag van het kind en hoe eventu-
ele problemen zich hebben ontwik-
keld sinds het kind naar school gaat.

4. Een lichamelijk onderzoek
  •  Hierbij horen onder andere een  

oog- en gehoortest. 

Het kan zijn dat aan de ouders, de leer-
krachten en het kind wordt gevraagd om 
vragenlijsten in te vullen om een vollediger  
beeld te krijgen van de verschijnselen.

Verder kan aan het kind gevraagd worden 
om een IQ-test te maken, vooral wanneer 
het leerproblemen heeft.

Voor een onderzoek naar ADHD wordt 
niet standaard een hersenscan of een EEG  
(een test om de hersenactiviteit te meten)  
uitgevoerd, maar dat kan wel nodig zijn 
als er andere problemen meespelen, 
bijvoorbeeld als het kind in het verleden 
epileptische aanvallen heeft gehad.

Goed voorbereid naar de dokter
Als je je goed voorbereidt op een gesprek 
met je arts, voorkom je dat je achteraf 
nog allerlei vragen hebt. Daarom vind 
je hieronder tips om het gesprek met 
je arts goed voor te bereiden. Zo kun je 
niets vergeten en stap je met de juiste 
informatie weer naar buiten. Prettig voor 
jezelf én voor je arts. Want samen hebben 
jullie hetzelfde doel voor ogen: een 
goede behandeling! Achterin deze gids 
vind je bovendien een korte vragenlijst 
die je als geheugensteuntje kunt 
gebruiken bij de arts. 
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Tips: •  Schrijf je vragen van tevoren op. Laat onder elke vraag wat 
ruimte over zodat je het antwoord kunt opschrijven. 

•  Schrijf van tevoren in steekwoorden op wat je klachten zijn, 
wat er niet goed gaat of ging. Geef voorbeelden!

•  Meld ook positieve punten, dus dingen die juist wel goed gaan. 

•  Vraag op school, stageplaats of het werk hoe ze het vinden dat 
het gaat. Misschien heeft een leraar, stagebegeleider, baas, 
klasgenoot of medestudent nog een onderwerp dat je met je 
arts moet bespreken. 

•  Schrijf zaken op die belangrijk kunnen zijn voor de arts.  
Bijvoorbeeld: 

 -  Hoe lang heb je de klachten al: weken, maanden, jaren of 
zolang je je herinnert? 

 -  Heb je de klachten overal of alleen op school/thuis/bij familie 
of bij vrienden/op de sportclub? 

 -  Zijn er meer mensen in de familie die dezelfde klachten 
hebben? 

 -  Hoe verliepen de zwangerschap en de tijd vlak na de 
geboorte, als peuter of op het kinderdagverblijf?

•  Zijn er (vroeger) medische problemen (geweest)?  
Ziekenhuisopnames? 

21



•  Welke medicijnen gebruik je, en waarvoor?

•  Wees niet bang dat je arts het raar vindt als je met zo’n briefje 
komt. Hij of zij heeft er alleen maar baat bij dat je zo serieus te 
werk gaat! 

•  Geen enkele vraag is dom! Je kunt álles met je arts bespreken.

•  Vraag of er iemand met je meegaat (liefst beide ouders): 
-  twee onthouden en begrijpen namelijk meestal meer dan één;

 -  soms is het voor ouders prettig om even met de arts te  
overleggen zonder dat het kind met ADHD erbij is. 

•  Als het gesprek over je kind gaat, vraag dan aan je kind of  
er bepaalde onderwerpen zijn die hij of zij wil bespreken.  
Noteer die op het lijstje. 

•  Probeer goed uit te leggen wat je voelt en waarover je  
je zorgen maakt. 

•  Vraag jezelf goed af of je wilt dat je kind bij het eerste gesprek 
(over de voorgeschiedenis) aanwezig is. Er zijn namelijk 
kinderen - met name oudere kinderen - die het niet prettig 
vinden om daar bij te zitten. Bespreek dit ook met de arts. 

Tips:
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De behandeling - Wat je kunt 
verwachten

Als je ADHD of ADD hebt, ben je niet ziek. 
Je kunt alleen wel veel last hebben van de 
verschijnselen ervan. Zo kun je problemen  
hebben met leren, werken, het omgaan met  
anderen of is het moeilijk om in een groep  
te functioneren. Het gevolg daarvan kan zijn  
dat je niet bereikt wat je anders zou kunnen  
bereiken. En dat is jammer. Besef wel dat 
ADHD en ook ADD een echte hersenaan-
doening is; het is dus niemands schuld.
Die hersenaandoening kan ook op latere 
leeftijd grote gevolgen hebben. Zo hebben  
mensen met ADHD bijvoorbeeld een 
grotere kans om betrokken te raken bij 
een ongeluk. Ook hebben ze meer risico 
om verslaafd te raken en ze hebben vaker 
problemen in hun relaties of op het werk. 
Gelukkig functioneert het overgrote deel 
van de mensen met ADHD goed. En voor 
wie dat nodig heeft, kan er wel heel veel 
aan ADHD en ADD worden gedaan. 

Uitleg
Wat je minimaal kunt verwachten is dat 
het ADHD-team probeert inzicht te 
krijgen in de problemen van het kind en 
dat ze je uitleg, advies, ondersteuning en 
heel veel informatie geven over ADHD  
of ADD.

Advies, informatie en ondersteuning voor ouders en leerkrachten van 

het kind is een heel belangrijk element van de behandeling van ADHD 
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Behandelmogelijkheden
De precieze behandeling verschilt van 
persoon tot persoon. De arts zal steeds 
in overleg met kind en ouders bekijken 
welke behandeling het meest geschikt is. 
Meestal bestaat de behandeling uit twee 
pijlers1,2:

•  een gestructureerd programma van 
advies, ondersteuning en gedragstherapie;

•  medicijnen.

Welke behandeling wordt gegeven en in 
welke mate, is onder andere afhankelijk 
van de inzichten en beschikbare middelen 
bij het behandelcentrum. Deze behandel-
methoden hebben in het algemeen wel 
een goed effect, maar de werking is niet 
bij iedereen gegarandeerd. Verwacht dus 
geen wonderen, maar wees realistisch. 
Als de ene aanpak niet werkt, dan zal  
de specialist waarschijnlijk een andere 
aanpak proberen.

Hieronder lees je meer over de twee 
pijlers van de aanpak.

Het programma van advies, 
ondersteuning en gedragstherapie 
ADHD wordt niet veroorzaakt door 
slechte ouders of slechte leerkrachten. 
Maar uit onderzoek blijkt wel dat het 
gedrag en de concentratie van een 
kind of een jongere met ADHD kunnen 
verbeteren als ouders en leerkrachten 
een gestructureerd programma volgen 
waarin ze advies en ondersteuning 
krijgen. De kans dat het gedrag verder  
achteruitgaat, wordt daarmee ook kleiner.  
De therapeuten werken met de kinderen, 
hun ouders en hun leerkrachten, apart 
of in groepen. Zo kunnen ouders of 
leerkrachten specifiek leren hoe ze het 
best op het gedrag van een kind met 
ADHD kunnen reageren en manieren 
leren om het beste uit het kind te halen. 

Wat leer je nou bij zo’n programma?

•  Je leert om je op bepaalde probleem-
momenten of -situaties te richten 
(bijv. etenstijd, de tijd waarop het kind 
zich moet klaarmaken voor school, 
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het begin van de les) en te kijken hoe 
het gedrag van het kind zich over een 
langere periode ontwikkelt.

•  Je leert vooraf te bedenken wat 
je zult doen wanneer je kind zich 
goed of slecht gedraagt – en dit dan 
consequent vol te houden.

•  Je leert technieken te ontwikkelen 
om je kind te laten luisteren (bijv. 
oogcontact, één ding tegelijkertijd 
doen, zeggen wat het kind wel moet 
doen in plaats van wat het niet moet 
doen).

•  Je leert beloningssystemen en 
afspraken toe te passen.

•  Je leert een ‘time-out’ op te leggen als 
sanctie.

Verder krijg je nog veel meer tips. Zie ook 
de ‘15 tips voor ouders’ elders in deze gids 
(pag. 57).

Bij sommige kinderen en jongeren werkt 
individuele therapie goed. Daarbij leren 
ze van een therapeut hun eigen gedrag te 
bekijken en dit gedrag beter te beheersen.

Medicijnen
Waarom pillen voor gedrag? 
Medicijnen kunnen de verschijnselen  
van ADHD, hyperactiviteit, impulsiviteit 
en/of aandachtstekort, sterk verminderen.  
Verder kan iemand met ADHD door de 
medicijnen: 

•  het eigen gedrag beter in de hand 
houden; 

•  huiswerk en andere taken beter afmaken; 
•  beter bereikbaar zijn voor anderen 

(bijvoorbeeld voor de ouders); 
•  beter fijn-motorische taken uitvoeren 

(zoals schrijven, tekenen, handenarbeid 
en ander priegelwerk). 

Medicijnen bij ADHD kunnen ervoor zorgen,  
in combinatie met gedragstherapie, dat 
de negatieve spiraal waarin veel ADHD’ers 
met hun omgeving terechtkomen wordt 
doorbroken1.

Wanneer medicijnen? 
Over het algemeen zouden kinderen 
en jongeren bij wie ADHD is vastgesteld 

25



in de volgende gevallen in aanmerking 
kunnen komen voor medicijnen1,2:

•  als ze op school, tijdens studie en  
thuis ernstige problemen hebben  
vanwege hun ADHD; 

•  als ADHD hen belemmert in hun 
ontwikkeling; 

•  als ze moeilijkheden hebben in de 
omgang met leeftijdgenoten;

•  als ze onder hun niveau presteren;
•  als ze onvoldoende vooruitgaan met 

extra steun en structuur.

Aandachtspunten bij medicijngebruik 
•  Weeg de voor- en nadelen en risico’s 

samen met je behandelend arts 
zorgvuldig af. 

•  Schrijf al je vragen op voordat je met de 
arts gaat praten. 

•  Vraag informatie over de mogelijke 
bijwerkingen die kunnen optreden. 

•  Vraag bij welke verschijnselen of 
gedragingen je je ongerust moet maken. 

•  Spreek af waar en wanneer je de arts 
kunt bereiken als je ongerust bent (je 

kunt beter een keer te vaak om raad 
vragen dan te weinig!). 

•  Bel desnoods nog eens terug als 
er na het gesprek met de arts nog 
onduidelijkheden zijn. 

•  Bespreek waarom de medicijnen nodig 
zijn en wat de arts ermee wil bereiken.

•  Vraag medewerking van je omgeving. 
•  Vraag extra geduld van je omgeving, 

zeker op moeilijke momenten. 
•  De eerste weken van het 

medicijngebruik zijn moeilijk. Misschien 
krijg je (of je kind) last van bijwerkingen, 
zoals misselijkheid, terwijl de positieve 
effecten nog niet goed merkbaar zijn. 
Laat je daardoor niet ontmoedigen, 
maar geef het medicijn de tijd om effect 
te krijgen. 

•  Bespreek het doel van de medicijnen, 
bijvoorbeeld met je leerkrachten. Vraag 
hun of ze ook willen opletten of ze 
effect bemerken. 

•  Geef de leerkracht uitleg over mogelijke 
bijwerkingen. 

•  Vraag ook van de leerkracht een paar 
weken extra geduld en begrip. 
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Bezwaren tegen medicijnen? 
In de media komen wel eens tegenstanders  
van medicijnen bij ADHD aan het woord. 
Zij stellen dat medicijnen, en zogenaamde 
stimulantia in het bijzonder, verslavend 
zijn, dat ze ziek maken en dat ze meestal 
ten onrechte worden voorgeschreven. 
Maar dat is niet op feiten gebaseerd. Dit 
zijn de feiten1,2: 

•  medicijnen worden uitgebreid getest en 
onderzocht voor ze toegelaten worden 
voor de behandeling van patiënten;

•  de meeste korte termijn bijwerkingen 
van stimulantia zijn afhankelijk van 
de voorgeschreven dosering en zijn 
per persoon verschillend. Over het 
algemeen verminderen ze 1 tot 2 weken 
na de start van de behandeling en 
verdwijnen wanneer de dosis wordt 
gestopt of wordt verlaagd;

•  bijwerkingen kunnen hinderlijk zijn en 
een reden zijn om te stoppen met het 
voorgeschreven medicijn;

•  op de korte termijn reageren ongeveer  
70% van de kinderen op een behandeling  

met stimulantia, dit leidt tot een 
verbetering van de kernsymptomen en 
het gedrag ;

•  medicijnen worden alleen voorgeschre-
ven als andere behandelmethoden niet 
of onvoldoende werken en ook dan pas 
na goed onderzoek, goede voorlichting 
en - afhankelijk van je leeftijd - met  
toestemming van (goed geïnformeerde)  
ouders;

•  jij en/of je ouders nemen de beslissing 
om met medicijnen te behandelen,  
in overleg met de artsen;

Hulp bij andere problemen
ADHD gaat vaak gepaard met andere 
problemen, zoals slechte sociale vaardig-
heden, weinig zelfvertrouwen of leer-
problemen. Hiervoor kan specifieke hulp 
geboden worden, bijvoorbeeld:

•  training in sociale vaardigheden om 
relaties op te bouwen en agressief 
gedrag te vermijden;

•  begeleiding om het zelfvertrouwen te 
verbeteren;
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•  speciale leerkrachten om leerlingen met 
leerproblemen of gedragsstoornissen 
extra te helpen (‘remedial teaching’).

Durf om hulp en begrip te vragen 
ADHD en ADD hebben gevolgen voor  
degene die het heeft én voor zijn directe  
omgeving. Niemand kan er iets aan doen.  
Je hoeft niet zelf alles op te lossen. Durf 
om begrip en hulp te vragen als dat nodig  
is. Een luisterend oor, iemand die bijspringt  
om je even te ontlasten: vraag erom. 
Mensen zullen het niet altijd uit zichzelf 
aanbieden, maar zijn vaak best bereid om 
een helpende hand toe te steken. 
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Meer over medicijnen

Wat artsen voorschrijven  •

Op welke bijwerkingen je moet letten  •

Het juiste gebruik van geneesmiddelen  •

Misschien is het even schrikken als je te 
horen krijgt dat de arts medicijnen wil 
voorschrijven. Het is immers niet leuk 
om elke dag pillen te moeten slikken. Of 
om er steeds op te moeten letten of je 
kind zijn of haar medicijnen wel neemt. 
Maar het kan ook een enorme opluchting 
betekenen dat de problemen kunnen 
afnemen. Uiteraard kun je in eerste in-
stantie zo je twijfels hebben. Zo kun je je 
afvragen: 

-  Als ADHD niet te genezen is, is het dan 
zinvol om medicijnen te slikken? 

-  Zijn de klachten in ons geval wel ernstig 
genoeg? 

-  Moet je die medicijnen je hele leven 
slikken? 

-  Die ADHD hoort nu eenmaal bij mijn kind.  
Waarom zou het dan medicijnen slikken?

-  Kun je niet aan die medicatie verslaafd 
raken?

-  Wat zijn de bijwerkingen op lange termijn? 
-  Hebben de slaap en de groei er niet 

onder te lijden? 
-  Word je er ‘anders’ van: vlakker, een 

zombie of minder spontaan? 
-  Wat kost dat eigenlijk? 
-  En als je stopt… kunnen de klachten dan 

erger terugkomen? 
-  Hoe vaak op een dag moet je medicijnen  

slikken? Ook op school of op het werk? 
-  En wat als die pillen helemaal niet werken? 

Maak een lijstje van al je vragen en bespreek  
ze met je arts. Dat lijstje helpt om geen 
enkele vraag te vergeten. Samen met je 
arts kun je de voor- en nadelen voor jouw 
situatie afwegen en kijken of er misschien 
ook andere behandelmogelijkheden  

29



voor jou of je kind zijn. Zo kun je veilig en  
doordacht beslissen of behandeling met  
medicijnen in jullie geval een goede optie  
is. Bespreek het ook met je arts als je liever  
gaat voor een alternatieve aanpak. 

De voornaamste geneesmiddelen
De geneesmiddelen die in Nederland 
goedgekeurd zijn voor de behandeling 
van ADHD, bevatten als werkzame stof 1,2:

•  methylfenidaat;
•  dexamfetamine;
•  atomoxetine.

Methylfenidaat en dexamfetamine be-
horen tot dezelfde groep geneesmiddelen,  
de zogenaamde stimulerende middelen 
of (psycho)stimulantia. Methylfenidaat is 
verkrijgbaar in een kortwerkende en een 
langwerkende vorm. Samen met de arts 
bepaal je welke vorm in jouw geval het 
meest geschikt is. 

Atomoxetine heeft een iets andere wer-
king dan methylfenidaat. Het werkt ook 

op delen van de hersenen die van invloed 
zijn op hyperactief gedrag en aandacht. 
Daardoor verminderen symptomen van 
de ADHD. Atomoxetine wordt niet gezien 
als stimulerend middel. Het is verkrijgbaar 
in een langwerkende vorm. 

Daarnaast worden soms, in bijzondere 
gevallen, andere medicijnen gebruikt 
voor de behandeling van ADHD. 

De juiste dosis 
Er bestaat geen standaard dosis voor 
ADHD-medicijnen – wat de juiste dosis is,  
is voor ieder kind anders. Gewoonlijk 
begint de specialist met een lage dosis, die 
daarna geleidelijk wordt verhoogd. Hierbij 
zoekt de specialist het beste evenwicht 
tussen doeltreffendheid en bijwerkingen. 
Tijdens deze fase kan aan ouders en leer-
krachten worden gevraagd om het gedrag 
van het kind intensief te observeren aan de 
hand van standaard vragenlijsten. 
Als je wilt kun je stoppen met stimulantia. De  
stoffen zijn snel uit het lichaam verdwenen.  
Het is raadzaam om dit geleidelijk te doen 
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om beter te wennen aan een leven zonder 
medicijnen. Stop daarom nooit op eigen 
houtje, maar overleg altijd met je arts. 
Ook bij atomoxetine begin je met een lage 
dosis die langzamerhand wordt verhoogd. 
Maar hierbij kun je zeker niet zomaar met  
het medicijn stoppen. Je arts moet aangeven  
hoe je geleidelijk minder kunt gebruiken. 

Als je merkt dat jij of je kind tijdens het  
gebruik van je medicijnen vreemd reageert,  
bijvoorbeeld verward gaat praten, kan dat 
betekenen dat de dosis te hoog is. Andere 
verschijnselen die daarop duiden, zijn 
als het kind helemaal in zichzelf gekeerd 
raakt, handelt als een automaat of soms té 
rustig is. In al deze gevallen moet je direct 
overleggen met je arts. Hij of zij zal dan de 
dosis verlagen of adviseren om helemaal 
met de medicijnen te stoppen. 

Medicijnen genezen niet 
Belangrijk om te weten: medicijnen 
nemen de oorzaak van ADHD of ADD  
niet weg. Ze kunnen je dus niet genezen,  
maar ze onderdrukken de verschijnselen.  

Daarom zijn de verbeteringen bij het 
gebruik van medicijnen tijdelijk. Als een 
pil is uitgewerkt, komen de klachten weer 
terug. Soms zelfs sterker dan daarvoor. 
Dat heet het reboundeffect. Dit gaat na 
een paar uur vanzelf over. Als je er last 
van hebt, kun je het beste met je arts 
overleggen hoe je dat reboundeffect 
tegen kunt gaan.
Medicijnen zijn ook geen wondermiddel. 
Je wordt niet ineens een rustig, ingetogen  
iemand. Er blijft nog veel gedrag over 
waaraan je (met je omgeving) moet 
werken. Ook moet je je realiseren dat 
medicijnen niet bij iedereen even goed 
aanslaan. Dat kan een grote teleurstelling 
zijn. Of medicijnen zullen aanslaan, kun-
nen de artsen niet goed voorspellen. 

Het is al gezegd, medicijnen zijn geen 
wondermiddel. Hoewel deze medicijnen 
vaak een doeltreffende werking hebben, 
hebben ze ook bijwerkingen. Als je klach-
ten krijgt, vertel dat dan zo snel mogelijk 
aan je arts. Vertel om welke klachten het 
gaat, wanneer ze optreden, hoe ernstig 

31



ze zijn en hoe lang ze duren. Je arts kan 
dan goed bekijken of de klachten een 
bijwerking zijn van de medicijnen en of ze 
na verloop van tijd zullen overgaan, ook 
als je de medicijnen blijft gebruiken.
Als je je zorgen maakt over je gezondheid 
of die van je kind of over de medicijnen, 
neem dan altijd contact op met de  
specialist of huisarts.

Bijwerkingen 

Gebruikelijke bijwerkingen van (de in 
Nederland geregistreerde) medicijnen 
bij ADHD zijn:

•  hoofdpijn;
•  buikpijn;
•  misselijkheid en braken;
•  minder eetlust (en daardoor bij sommige  

patiënten tijdelijk gewichtsverlies) - dat  
kan te maken hebben met de aandoening  
zelf, maar het kan ook een bijwerking 
zijn van (stimulerende) medicijnen;

•  slapeloosheid – dat kan te maken 
hebben met de aandoening zelf of het 

kan een bijwerking van stimulerende 
medicijnen zijn; 

•  slaperigheid en vermoeidheid  
(met name bij atomoxetine);

•  zenuwachtige en depressieve 
buien (met name in het begin van 
de behandeling met stimulerende 
middelen, maar deze gaan meestal  
wel over);

•  tics en (on-)hebbelijkheden - Deze 
kunnen gedurende alle fases van 
de behandeling met stimulerende 
middelen voorkomen.

•  effecten op de groei. Daarom zal 
degene die jou of jullie kind behandelt 
bij de controles letten op de groei en 
het gewicht.

Zowel bij stimulerende middelen als bij 
andere middelen zullen artsen regelmatig 
de bloeddruk, de hartslag, de lengte en 
het gewicht controleren.
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•  Zorg voor een vast eetpatroon (ontbijt, lunch en avondeten op 
vaste tijden, altijd aan dezelfde tafel).

•  Heb je weinig trek, las dan extra eetmomenten in: om half 
elf bijvoorbeeld niet alleen fruit, maar ook een extra sneetje 
brood. Niet alleen een koekje bij de thee, maar bijvoorbeeld 
ook een banaan, een stukje ontbijtkoek of een krentenbol. 

•  Zorg dat je altijd gezond kunt snacken: zoals worteltjes, 
minitomaatjes, stukjes komkommer of bleekselderij.

•  Misschien vind je het wel leuk om te koken; belangstelling 
voor eten bevordert vaak de eetlust. Vaak pik je tijdens het 
koken al lekker iets mee. 

•  Zorg voor variatie in het eetpatroon, zodat het eten niet saai 
wordt. 

Tips 
bij verlies 

van eetlust
Hoe zorg je  

ervoor dat je  
toch goed eet? 

33



•  Zorg voor een vaste bedtijd en een vast patroon of ‘ritueel’. 
Bijvoorbeeld: voor het slapengaan onder de douche gaan, 
jezelf goed verzorgen, nog een half uurtje naar de radio  
luisteren of nog een half uurtje tv kijken (niet te spannend!).

•  Leg pen en papier naast je bed, om te kunnen opschrijven wat 
je te binnenschiet. Als je dat gedaan hebt, is de kans klein dat 
je erover gaat malen. 

•  Zorg voor een goed verduisterde, koele kamer,  
zeker in de zomer.

•  Zorg voor zo weinig mogelijk afleiding in de slaapkamer. 

•  Soms helpt het om vroeg in de avond te eten. Eventueel voor 
het slapengaan nog een lichte snack nemen, bijvoorbeeld een 
cracker. 

•  Een oud maar beproefd middel: een kopje warme melk of 
kruidenthee voor het slapengaan maakt loom. 

•  Een warm bad voor het slapengaan maakt rozig. 

•  Vaak zijn slaapproblemen van voorbijgaande aard.  
Is dat niet het geval, overleg dan met je arts. 

Tips 
bij slaap-

problemen
Het is niet alleen 

vervelend om 
wakker te liggen, 
je concentratie

vermogen wordt 
er ook niet beter 

op na weer een 
slechte nachtrust. 
Daarom een paar 

tips..
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Zoals hierboven al staat, kan slapeloosheid  
komen door de ADHD zelf of door de 
medicijnen. Door de onrust die ADHD 
met zich meebrengt, is het niet altijd 
gemakkelijk om op tijd naar bed te gaan 
en in slaap te komen. Bespreek dit met je 
arts. Je kunt dat goed voorbereiden door 
bijvoorbeeld een week lang op te schrij-
ven hoe laat jij of je kind naar bed gaat, 
hoe lang het inslapen duurt en hoeveel 
uren jij of je kind per nacht slaapt. Kijk 
ook of het slaapprobleem gevolgen heeft 
voor de volgende dag. Moe? Minder 
uitgerust? Schrijf het op en neem je lijstje 
mee naar de afspraak met je arts. Omdat 
ADHD-medicijnen inslaapproblemen 
kunnen verergeren, is het belangrijk om 
samen met je arts uit te vinden of moeilijk  
inslapen komt door de onrust van de 
ADHD of omdat het medicijn is uitgewerkt  
en de klachten van onrust terugkeren. 
Sommige deskundigen geven het advies 
om een extra dosis van het medicijn aan 
het einde van de dag in te nemen, bij  
oudere kinderen en volwassenen zelfs  
’s avonds rond bedtijd. Maar als het  

medicijn de inslaapproblemen veroorzaakt  
of verergert, moet het middel juist eerder 
op de dag genomen worden. Het is dus 
altijd even zoeken naar wat het beste 
werkt. Doe dit niet op eigen houtje, maar 
doe dit altijd in overleg met je arts.

Als de slaapproblemen te groot worden, 
kan de arts je hiervoor apart een medicijn 
voorschrijven, dat je lichaam helpt bij het 
herstellen van het normale slaapritme. 
Bespreek met je arts of dit voor jou of je 
kind bij slaapproblemen nodig is. 

Neem je medicijnen trouw en op tijd 
Medicijnen kunnen alleen maar goed 
werken als je ze trouw en op tijd inneemt. 
Zorg er daarom voor dat je met je 
behandelaar goed afspreekt welk middel 
voor jou het meest geschikt is, hoeveel je  
ervan moet innemen, wanneer en hoe lang. 
Bespreek ook of het innemen je altijd lukt.  
Dit is niet iets om je voor te schamen. 
Je medicijnen kunnen alleen werken, 
als je ze inneemt, zoals je met de arts 
hebt afgesproken. Omdat chaos en 
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vergeetachtigheid nu juist een kenmerk  
van ADHD zijn, is het niet altijd gemakkelijk  
om telkens op tijd aan je pillen te denken. 
Een timer of kookwekker kan je hierbij 
helpen. Andere vragen die je kunt 
stellen: Is het medicijn te combineren 
met dagelijkse activiteiten, zoals sporten 
of deelname in het verkeer? Kun je het 
middel gebruiken in combinatie met 
andere medicijnen of met alcohol? 
Een praktische tip om je medicijnen niet 
te vergeten is, om het innemen te kop-
pelen aan een vast patroon. ’s Morgens, 
bijvoorbeeld bij het tandenpoetsen of het 
ontbijt. 

Duur van de behandeling
‘Gaat wel over als hij groot is’ of ‘hij groeit 
er wel overheen’. Je hoort het vaak over 
kinderen met ADHD. Maar de gedrags-
stoornissen van ADHD verdwijnen lang 
niet altijd na de puberteit. Hoe lang 
iemand met ADHD medicijnen moet 
gebruiken, kan dan ook niet vooraf wor-
den vastgesteld. Bij ongeveer een derde 
van de kinderen met ADHD worden 

de problemen wel minder als ze ouder 
worden, waardoor ze geen medicijnen 
meer hoeven te gebruiken. Maar bij een 
derde tot ruim de helft (30 tot 60%) van 
de kinderen blijven de klachten min of 
meer aanwezig; ook als ze volwassen zijn. 
Soms kunnen medicijnen dus jaren nodig 
blijven. Eventueel kan er tussentijds met 
de medicijnen gestopt worden (bijvoor-
beeld één keer per jaar) om te kijken hoe 
het zonder medicatie gaat. Stop niet op 
eigen houtje met de medicijnen, maar 
altijd in overleg met de arts. 
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PRAKTISCHE PUNTEN
Gevaar voor handel
Methylfenidaat en dexamfetamine 
vallen onder de Opiumwet. Wanneer 
methylfenidaat op de juiste wijze, zoals 
voorgeschreven door de behandelend 
arts, wordt ingenomen, is het niet 
verslavend, maar er bestaan gevallen 
waarin het illegaal gebruikt wordt. 
Stimulantia kunnen wel eens worden 
verhandeld. Het poeder uit tabletten 
of opengebroken capsules is zeer 
verslavend als het wordt opgesnoven 
of ingespoten. Als de capsules in zijn 
geheel worden doorgeslikt – zoals de 
bedoeling is als je ADHD hebt – zijn ze 
niet verslavend.

Stimulerende middelen en misbruik
Verhoogt het gebruik van methylfenidaat 
en dexamfetamine door kinderen de kans 
dat het kind later verslaafd zal raken aan 
gelijksoortige of andere middelen? Deze 
vraag houdt veel ouders, leerkrachten 
en hulpverleners terecht bezig. Voordat 
we hier met zekerheid een antwoord op 
kunnen geven, moet er meer onderzoek 
op dit gebied worden verricht. We weten 
wel dat het hebben van ADHD een 
verhoogd risico geeft op misbruik van 
bepaalde stoffen (zoals drugs en alcohol) 
later in het leven. Tot nu toe blijkt uit 
onderzoek dat medicijnen tegen ADHD 
niet verslavend zijn. Bij jonge mensen 
met ADHD die behandeld worden met 
stimulerende middelen, blijkt uit een 
aantal korte termijn onderzoeken, dat 
de kans om verslaafd te raken wellicht 
juist verminderd wordt.1,2,3 Over de 
effecten op de lange termijn zijn de tot 
onderzoeksresultaten tot nu toe nog 
wisselend en is een eenduidige conclusie 
nog niet mogelijk. 
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ADHD en voeding

Goede, evenwichtige voeding is voor  
iedereen – voor kinderen én voor 
volwassenen – altijd belangrijk! 
Regelmatig eten, dus driemaal per dag, 
en het liefst op vaste tijdstippen, is zeker 
voor iemand met ADHD of ADD heel 
belangrijk. 
Kan voeding je ADHD-achtig gedrag 
veroorzaken? Misschien wel. Recent 
wetenschappelijk onderzoek wijst erop 
dat:

•  voedingsadditieven, voedingsstoffen en 
conserveringsmiddelen invloed kunnen 
hebben op gedrag;

•  ook voedselallergie en voedselintolerantie  
in sommige gevallen een belangrijke rol 
kunnen spelen.

 
 

Een voedingsdagboek bijhouden is 
een manier om uit te vinden of er een 
verband bestaat tussen het gedrag en de 
voedingsmiddelen die jij of je kind eet.

Soms adviseert een specialist een 
eliminatiedieet. Daarin worden specifieke 
voedingsmiddelen vermeden. 
Visolie is een behandeling die de laatste 
tijd ook wel eens wordt geadviseerd. 
Maar of die behandeling echt effectief is, 
heeft men nog niet kunnen bewijzen.

Veel ouders hebben het idee dat eetgewoonten een rol spelen  

bij de ADHD van hun kind.
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Welke behandeling is de beste?

Wat de beste behandeling is, verschilt van persoon tot persoon 

De precieze behandeling verschilt van 
persoon tot persoon. Belangrijk is wat 
de persoonlijke wensen en doelen zijn 
van jou en je kind en van daaruit een 
behandelplan op te stellen. Dit helpt je 
arts om de behandeling zo goed mogelijk 
op jouw specifieke situatie af te stemmen. 
Je weet zelf vaak heel goed op welke 
punten er problemen zijn en waar je hulp 
en ondersteuning bij kunt gebruiken. 

Het kan verleidelijk zijn om in te gaan op 
behandelmethodes die gouden bergen 
beloven. Per slot van rekening wil je de best 
mogelijke behandeling voor jezelf of je kind. 
Hou daarbij het volgende in het oog:

•  Vertrouw niet op producten of 
behandelingen die ‘wonderbaarlijk’ of 
‘een ongekende doorbraak’ beloven 
te zijn. Behandelaars gebruiken 
dit soort omschrijvingen niet voor 
behandelingen. 

•  Ga niet blind af op enthousiaste 
verhalen of adviezen van anderen die 
beweren dat bepaalde producten of 
behandelingen geweldig zijn en erg 
goed helpen. Enthousiasme vormt geen 
echt bewijs. 

Richtlijnen voor de behandeling van 
ADHD adviseren1,2: 
-  Bij mildere vormen van ADHD: de 

behandeling te beginnen met een 
gestructureerd programma van advies, 
ondersteuning en gedragstherapie 
ofwel met medicatie. Als de eerste 
aanpak niet werkt, moet de andere 
aanpak geprobeerd worden.

-  Bij ernstige vormen van ADHD: 
behandeling met medicatie; als er 
medicatie wordt gebruikt, moet dit 
zo mogelijk gecombineerd worden 
met een gestructureerd programma 
van advies, ondersteuning en 
gedragstherapie. 
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ADHD en school, stage of werk

Tips om goed om te gaan met ADHD op school, stage of werk 

ADHD en school 
Soms vinden ouders en leerlingen het uit 
schaamte moeilijk om met een leerkracht 
over ADHD in gesprek te gaan. Zelfs bij 
onderwijzend personeel bestaan nog 
steeds vooroordelen over de stoornis. 
En juist daarom is het zo belangrijk dat jij 
of je ouders er met de leerkrachten over 
praten. Waarschijnlijk hebben zij al lang 
in de gaten dat jij of je kind kampt met 
serieuze problemen. En de school wil 
hun leerling ook graag zo goed mogelijk 
helpen en begeleiden. Verplaats je eens 
in de situatie van de leerkracht: het is 
niet gemakkelijk om in een grote groep 

een leerling te hebben die in een aantal 
opzichten anders is dan anderen. Want 
zo’n leerling heeft niet alleen extra aan-
dacht nodig, maar ook ándere aandacht. 
Jij of je kind weet waarschijnlijk inmiddels 
heel veel over ADHD en zeker over jullie 
specifieke problemen en gedragingen. 
Daarmee kun je een leerkracht dus ook 
helpen. Bovendien is het heel belangrijk 
dat de regels die jullie thuis hanteren, ook 
op school worden voortgezet. Dat geeft 
structuur, duidelijkheid en houvast. 

Maar hoe maak je het bespreekbaar? 
Hieronder een aantal tips.

•  Breng de leerkracht op de hoogte van de eventuele 
behandeling, die jij of je kind krijgt. Als jongere kun je dat 
bijvoorbeeld doen in het bijzijn van (een van) je ouders. 

•  Overleg regelmatig met elkaar en toon daarbij begrip voor 
elkaars meningen en ideeën. Houd contact, jullie hebben  

Tips:
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per slot van rekening allemaal hetzelfde doel voor ogen:  
de ontwikkeling van degene met ADHD. 

•  Structuur is essentieel als je ADHD hebt. Daarom is het heel 
belangrijk dat de regels van thuis ook op school gelden en 
andersom. 

•  Zorg voor overleg tussen bijvoorbeeld de mentor,  
jezelf en je ouders. 

•  Zorg dat je op het punt van ‘belonen en corrigeren’ op school 
hetzelfde kunt verwachten als thuis.

•  Benadruk dat consequent zijn belangrijk is! Vertel de 
mentor dat jij of je kind met ADHD wel heel graag goed wíl 
functioneren, maar dat door de ADHD soms gewoon niet kan.

•  Zie ook de tips in het hoofdstuk ‘Hoe vertel je het aan 
anderen?’ op pag. 49. 
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ADHD op de stageplaats  
of het werk
ADHD heeft grote invloed op je manier 
van werken. Vaak wordt van ADHD’ers 
gezegd dat het mensen zijn van ‘twaalf 
ambachten en dertien ongelukken’. Dat is 
heel unfair, omdat het afwijkende gedrag 
wordt veroorzaakt door de stoornis. Uit 
onderzoek is overigens ook gebleken 
dat veel mensen met ADHD onder hun 
opleidingsniveau werken of dat ze geen 
opleiding hebben gevolgd die overeen-
kwam met hun intelligentie. Ze werken 

dus vaak onder hun kunnen. Maar er zijn 
ook ADHD’ers die heel goed functioneren  
omdat ze op een plek zitten waar ze de 
voordelen van ADHD – want echt, die 
zijn er ook! – goed kunnen gebruiken. 
ADHD’ers zijn bijvoorbeeld vaak heel 
creatief en enorm gedreven en dat komt 
in veel beroepen juist uitstekend van pas. 

Heb je het gevoel dat er in je werk 
bepaalde knelpunten zijn die te maken 
hebben met het feit dat je (mogelijk) 
ADHD hebt? Hier dan een aantal tips. 

•  Gooi het open op je werk. Vertel je stagebegeleider of werkgever  
en je medestudenten of collega’s dat je (mogelijk) ADHD hebt.  
En als je ervoor behandeld wordt, zeg dat er dan bij. Leg uit wat  
ADHD is en vertel welke voor- en nadelen daaraan verbonden 
zijn (zie ook het hoofdstuk ‘Hoe vertel je het aan anderen?’ 
op pag. 49.). Voordelen zijn bijvoorbeeld dat je snel denkt 
snel en vaak goede ideeën hebt. Vertel ook de nadelen: dat 
je de neiging hebt om anderen in de rede te vallen en dat je 
structuur nodig hebt. Leg uit dat jij altijd degene bent die kof-
fie haalt omdat je af en toe even niet meer kunt stilzitten. En 
vertel ook dat je moeite hebt met onrustige situaties omdat je 

Tips:
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je dan nog minder goed kunt concentreren. Vertel dat je be-
grip hebt voor het feit dat jij je collega’s soms ergert, maar dat 
jouw gedrag het gevolg is van de ADHD. Je hoeft je dus nooit 
te excuseren voor de ADHD zelf, want het is niet jouw schuld 
dat je het hebt. Van de andere kant mag je ADHD ook nooit als 
excuus gebruiken om verantwoordelijkheden te ontlopen! 

•  Zorg voor goed overleg en houd de communicatie naar je  
stagebegeleider of baas en je medestudenten of collega’s 
open. Zo mag je best vragen of je een rustige werkplek kunt 
krijgen, omdat dat je helpt je te concentreren.

•  Een ADHD’er heeft veel baat bij structuur en duidelijkheid. 
Zorg voor een duidelijke dagindeling, zodat je houvast hebt. 
Zorg dat er vaste tijden voor vaste taken staan. Natuurlijk kan 
dat niet in elke functie, maar vaak zijn er meer mogelijkheden 
dan je denkt!

•  Doe vooral niet al te moeilijk over je ADHD. Dat is nergens 
voor nodig. Wees gewoon open en eerlijk, relativeer het af 
en toe een beetje en bedenk dat humor wonderen doet. 
Daarmee win je aan respect en zorg je ervoor dat anderen je 
positief benaderen. 

•  Probeer zoveel mogelijk over ADHD te weten te komen.  
Iedere ADHD’er is anders; het uit zich op duizenden  
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verschillende manieren. ADHD levert weliswaar beperkingen 
op, maar het heeft ook voordelen! Er zijn heel wat beroemd-
heden met ADHD die veel succes hebben. 

•  Richt je vooral op je sterke punten en zet die zo veel mogelijk 
in. Weet waar je goed in bent en blijf positief!

 
•  Probeer elke werkdag een paar uur te plannen waarin je niet wordt 

gestoord, bijvoorbeeld aan het begin of eind van de werkdag. 

•  Laat je niet storen door de telefoon, maar zet de voicemail aan.  
Reserveer per dag voldoende tijd om iedereen terug te bellen. 

•  Doe hetzelfde met e-mail: lees en beantwoord je berichten  
op een vast moment van de dag en laat je daarbuiten niet 
afleiden door de piepjes van de inkomende berichten. Je kunt 
die pieptoon overigens ook uitzetten. 

•  Heb je een kamer alleen, doe de deur dan af en toe dicht. 

•  Word je afgeleid door geluid om je heen, gebruik dan 
oordopjes of een koptelefoon of zoek een kamer waarin je 
alleen kunt werken. 

Tips:
Praktische tips  
bij aandachts  

en concentratie
problemen
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•  Houd je bureau netjes; dat leidt minder af. 

•  Als je dingen gemakkelijk vergeet, schrijf dan veel op,  
maak lijstjes, bijvoorbeeld in een dagplanner. 

•  Vraag mensen om te overleggen per e-mail; dan heb je altijd 
een herinnering. 

•  Zeg niet op alles direct “ ja” maar kijk eerst of je het kunt en of 
je tijd hebt. 

•  Onderbreek je werk regelmatig: ga iets te drinken halen,  
loop even rond, haal de post.

•  Zorg voor voldoende lichaamsbeweging. 

•  Neem tijdens vergaderingen of lessen een schrijfblok mee en 
maak aantekeningen. 

•  Schrijf tijdens lessen of vergaderingen de punten op die in 
je opkomen, zodat je de leerkracht of spreker niet steeds 
onderbreekt maar later je punt kunt maken. 

•  Houd iets in je hand als je met iemand overlegt, bijvoorbeeld 

Tips:
Praktische tips bij 

hyperactiviteit 
(overbeweeglijk

heid/druk gedrag) 
en impulsiviteit 

(ondoordacht 
gedrag)
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Tips:
Tips voor je  

stagebegeleider/ 
leerkracht of 

 werkgever 

een beker of een pen. Te veel gefriemel of getik kan namelijk 
storend zijn voor anderen. 

•  Heb je een risicovolle stage of beroep? Zorg dan voor goede 
veiligheidsmaatregelen. Als die er onvoldoende zijn, attendeer 
je werkgever er dan op. 

•  Maak een lijstje met de belangrijkste werkzaamheden of 
doelen voor de dag/week/maand. Bespreek dit eventueel 
met klasgenoten, medestudenten, collega’s of met je leiding-
gevende om te voorkomen dat je tussentijds toch klusjes 
oppakt die minder noodzakelijk maar wel tijdrovend zijn. 

 

 
•  Zorg voor een plaats vooraan in de klas of een werkplek alleen. 

•  Zorg voor hulp bij de planning en organisatie, zoals 
bijvoorbeeld bij administratie. 

•  Geef enkelvoudige, korte opdrachten. 

•  Geef de instructies op papier. 

•  Bied hulp bij het inplannen en het bepalen van prioriteiten 
(wat belangrijk is en wat minder/niet). 
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Hoe vertel je het aan anderen?

Praten over ADHD helpt om beter begrepen te worden 

ADHD… De meeste mensen kennen het 
woord. Maar begrijpen ze ook wat het is? 
De meeste mensen lijken geen flauw idee 
te hebben wat de aandoening eigenlijk 
inhoudt. Ze vinden het een modegril. 
En ADD is nog helemaal een grote 
onbekende. 
Het gevolg? Vreemde en zelfs vervelende 
vooroordelen en ongevraagde adviezen. 
Het is dus niet zo vreemd dat je liever 
niet over ADHD of ADD praat. Want vaak 
trek je het je aan als vrienden, collega’s, 
buren en zelfs zogenaamde ‘deskundi-
gen’ hun goedbedoelde mening geven. 
Het is al lastig genoeg om je met ADHD 
of als ouder van een kind met ADHD in 
het dagelijks leven staande te houden. 
Dus… wat vertel je dan aan de ouders van 
vriendjes of aan de trainer van de sport-
club? Hoe vertel je kort en bondig wat 
ADHD of ADD inhoudt? Wat de oorzaken 
en de gevolgen zijn en waar je rekening 
mee kunt of moet houden? Hier geven 

we wat tips hoe je aan anderen kunt 
uitleggen wat ADHD en ADD precies is. 
En - minstens zo belangrijk - wat het níet 
is.. In deze gids heb je in elk geval al veel 
informatie kunnen vinden. 

Belangrijk om uit te leggen
Geen moeilijke woorden
Kies bij je uitleg liever geen moeilijke 
woorden, maar praat over korte en dui-
delijke kenmerken van zowel ADHD als 
ADD. Waarschijnlijk is dat de beste manier 
om anderen uit te leggen wat de aandoe-
ningen inhouden. Willen oprecht geïnte-
resseerde mensen meer weten, dan kun 
je altijd nog de diepte in. 

Aandachtstekort:  
een verwarrende term
Lastig, die term ‘aandachtstekort’. Die 
kan tot de nodige verwarring leiden: 
alsof iemand met ADHD of ADD te weinig 
aandacht zou krijgen. Vertel wat het echt 
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betekent: dat iemand met ADHD juist  
te kampen heeft met ‘een tekort aan  
vermogen om de aandacht voor langere 
tijd geconcentreerd op iets te richten’. 

Geen verzinsel
Heel belangrijk is om te vertellen dat 
ADHD een echte hersenaandoening is 
en geen ingebeeld verzinsel, zoals veel 
mensen denken. Dat het niets te maken 
heeft met de opvoeding, wat ook veel 
wordt gedacht.

Praktijkvoorbeelden
Geef zoveel mogelijk concrete voorbeel-
den. Leg uit dat je je door ADHD en ADD 
niet goed kunt concentreren en daardoor 
soms zit te dromen. Dat je onrustig bent 
en daarom telkens even ‘moet’ opstaan. 
Dat je (te) impulsief kunt reageren en 
daardoor de neiging hebt om anderen in 
de rede te vallen. Probeer overal voor-
beelden van te geven. Vertel dat je mak-
kelijk iets vergeet (gymkleren, afspraken) 
en heel gauw afgeleid bent, bijvoorbeeld 
door iemand die voorbijloopt of door 

een geluid. Zeg ook duidelijk dat je daar 
niets aan kunt doen en dat je het zelf 
ook vervelend vindt. En heel belangrijk: 
vertel ook de voordelen: bijvoorbeeld dat 
je snel denkt en ook snel en vaak goede 
ideeën hebt. 
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Hoe ziet de toekomst eruit? 

Ook iemand met ADHD kan het ver schoppen 

Weet dat ADHD en ADD zeker niet 
allemaal kommer en kwel hoeft te zijn! 
Sterker nog: ADHD en ADD hebben ook 
positieve kanten. ADHD’ers en ADD’ers 
zijn vaak enthousiast, inspirerend, 
scherpzinnig, avontuurlijk, energiek, 
rechtvaardig en zeer gedreven. 
Zoek naar een studie, opleiding of een 
baan die écht bij jou past, waarbij je je 
prettig voelt en waarbij ADHD of ADD 
geen hindernis is, maar juist een pre 
kan zijn. Ben je impulsief? Dan ben je 
waarschijnlijk ook heel creatief. Een 
creatief beroep is dus een mogelijkheid. 
Heb je moeite met concentreren, dan 
is een opleiding tot luchtverkeersleider 
misschien niet de juiste keuze. Maar vaak 
kun je je als ADHD’er ook heel goed 
concentreren op één ding, bijvoorbeeld 
de computer. De ICT-branche kan dan 
een optie voor je zijn. Het geldt voor 
iedereen, maar bij ADHD’ers en ADD’ers 
in het bijzonder: ga uit van je sterkste 

punten en stimuleer die. De geschiedenis 
heeft bewezen dat ADHD’ers en ADD’ers 
het heel ver kunnen schoppen. Er zijn 
heel wat beroemde ADHD’ers: van 
Winston Churchill tot Albert Einstein!
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De patiëntenverenigingen Balans en 
Impuls brengen diverse uitgaven uit,  
zoals boeken, brochures en folders, 
waarin veel informatie over ADHD en 
ADD te vinden is. Deze uitgaven zijn via 
de webwinkel van Balans en Impuls te 
bestellen. 

Boek ‘Echt wel!’
Handboek voor ouders, docenten 
en hulpverleners over de aanpak van 
gedragsproblemen. Het boek biedt een 
trainingsmethode hoe je ongewenst 
gedrag effectief aanpakt op een 
positieve manier. Het boek is geschreven 
door Michiel Noordzij, kinder- en 
jeugdpsychiater. 
Hij heeft ruime ervaring met het geven 
van cursussen over de aanpak van 
gedragsproblematiek, deze ervaringen 
zijn in het handboek verwerkt. Het boek 
is te bestellen bij: 

Uitgeverij ‘de Merel’
Webshop: www.uitgeverijdemerel.nl of 
www.echtwelinfo.nl
ISBN 9789090252711

Overige nuttige informatie 

Om verder te lezen 
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Websites
Websites van Janssen-Cilag B.V: 

• www.ADHD-digitaal.nl
  Op deze site kun je voorlichtings-

materiaal en informatie over ADHD 
vinden. Tevens staan er op dit platform 
diverse praktische tips en kunnen er 
gratis tools en informatie rondom 
ADHD gedownload worden.

Patiëntenverenigingen: 
• Vereniging Balans:
  Landelijke vereniging voor ouders van 

kinderen met ontwikkelingsstoornissen  
bij leren en/of gedrag, waaronder 
ADHD, dyslexie en PDd-NOS. 

 Postadres: postbus 93, 3720 AB Bilthoven 
  Bezoekadres: De Kwinkelier 39, 3722 AR 

Bilthoven. 
  Informatietelefoon Balans:  

0900-202 00 65.

• Vereniging Impuls:
  Landelijke vereniging voor volwassenen 

met AD(H)D en aanverwante stoornissen
  Postadres: postbus 93, 3720 AB Bilthoven 
  Bezoekadres: De Kwinkelier 39, 3722 AR 

Bilthoven.
  Advies- en informatielijn van Impuls  

(de AIL): 0900-202 00 65. 
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Er zijn diverse websites en internetgroepen  
actief op het vlak van ADHD, waar je 
informatie kunt vinden of waar je met 
anderen ervaringen kunt delen. Let wel: 
niet alle informatie die op internet te 
vinden is over ADHD is juist. 

Bronnen
De informatie in deze gids is gebaseerd 
op de onderstaande bronnen. 

Richtlijnen: 
1.   Multidisciplinaire richtlijn ADHD, 

Trimbos instituut, 2005,  
www.ggzrichtlijnen.nl 

2.  Multidisciplinaire richtlijn ADHD, 
Patiëntenversie voor ouders,  
Trimbos instituut, 2007,  
http://www.trimbos.nl/webwinkel/
productoverzichtwebwinkel/
behandelingenreintegratie/af/
af0797multidisciplinairerichtlijn
adhdpatientenversie 

3.  NICE. Methylphenidate, atomoxetine 
and dexamfetamine for attention 
deficit hyperactivity disorder 
(ADHD) in children and adolescents. 
November 2008. www.nice.org.uk. 

4.  Diagnostic and Statistical Manual 
of mental disorders – Vierde druk. 
American Psychiatric Association, 
1994.
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B.V., Samenvatting van de 
productkenmerken. December 2010

11.   Methylfenidaat HCl Ratiopharm, 
Samenvatting van de 
productkenmerken. Mei 2011.

12.  Methylfenidaat HCl Sandoz, 
Samenvatting van de 
productkenmerken. Februari 2010.

13.  Ritalin® Samenvatting van de 
productkenmerken. Januari 2012. 

14.  Strattera® Samenvatting van de 
productkenmerken. Oktober 2012. 
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1. LEER ZOVEEL MOGELIJK OVER ADHD.  
Dat kan bijvoorbeeld door te praten met  
men sen die betrokken zijn bij de zorg  
voor je kind, zoals artsen, verpleegkundigen,  
psychologen en leerkrachten. Of door 
boeken te lezen over ADHD – zie 
pagina 52. Ook op internet is een hoop 
informatie te vinden. De websites van 
vereniging Balans en vereniging Impuls 
zijn een goed uitgangspunt. Meer 
informatie over deze verenigingen kun  
je vinden op pagina 53-54.

2. VRAAG AANDACHT. Zorg ervoor 
dat je de volle aandacht van je kind hebt 
wanneer je instructies geeft.
•  Zet de tv/ radio/ muziek uit
• Noem het kind bij de naam
•  Bij jonge kinderen: neem ze zachtjes bij de  

hand en richt hun gezicht naar het jouwe
• Benader oudere kinderen van voren
• Kijk hen in de ogen
• Praat duidelijk, zonder te schreeuwen.

3. WEES POSITIEF. Vertel het kind wat 
het moet doen, in plaats van wat het niet 
moet doen. “Daan, wil je je macaroni 
opeten?” is beter dan “Hou nu eens op 
met je macaroni te spelen”.

4. MAAK DUIDELIJKE REGELS en 
schrijf ze op, zodat er geen discussie 
kan ontstaan over wat de regels zijn. 
Richt je op de gedragsproblemen die 
echt belangrijk zijn voor jou als ouder en 
de andere gezinsleden en verspil geen 
energie aan minder belangrijke zaken.

5. STEL VASTE PATRONEN IN. Kinderen 
met ADHD reageren vaak beter op vaste 
patronen, omdat ze dan een beter idee 
hebben van wat ze moeten doen. Een 
verandering van het patroon leidt af 
en maakt het kind onzeker. ‘s Morgens 
klaarmaken voor school of ‘s avonds 
naar bed gaan zou dus volgens een vaste 
volgorde moeten gebeuren.

15 tips voor ouders 

Goed om te weten
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6. GEEF JE KIND COMPLIMENTJES. 
Probeer de momenten waarop je kind zich 
goed gedraagt aan te grijpen. Zeg, wanneer 
het een taak af heeft of als het zich goed 
gedragen heeft, hoe blij je bent en waarmee 
je precies blij bent. Prijs het kind direct, 
niet pas uren of dagen later. Kinderen met 
ADHD raken gemakkelijk in een negatieve 
vicieuze cirkel. Dat maakt dat ze een slecht 
beeld van zichzelf krijgen en daardoor gaan 
ze zich vervelend of verkeerd gedragen. 
Streef ernaar om je kind telkens als dat 
terecht is een complimentje te geven, 
zodat het als het ware in een warm bad van 
complimenten terechtkomt. Zo krijgt het 
een goed gevoel hebben over zichzelf. Dit 
helpt je kind om zich beter te gedragen.

7. BELONING. Stel een beloningsplan op. 
Je kind krijgt punten voor goed gedrag 
en als het een bepaald aantal punten 
heeft behaald, dan krijgt het iets wat het 
graag wil hebben en dat van tevoren is 
afgesproken. Je kunt van alles gebruiken 
om de punten bij te houden – gouden 
sterren op een kaart, plastic muntjes 

in een pot, enz. Je kunt de beloningen 
koppelen aan korte periodes (bijv. 1 punt 
voor elke 10 minuten dat het zich goed 
gedragen heeft tijdens een lange autorit), 
of aan langere periodes (bijv. 10 punten 
voor een schoolweek waarin al het huis-
werk op tijd af is). ‘Goedgedaankaarten’ 
kunnen hierbij goed helpen. Deze kun je 
gratis bestellen via de website  
www.janssennederland.nl.
Hieronder staan een paar voorbeelden 
waarover je afspraken met je kind kunt 
maken. Hang de afspraken daarna op 
een prikbord, de koelkast of een andere 
centrale plaats, zodat jullie er allebei aan 
herinnerd worden.
Voorbeelden van taken:
•   je kamer een week opgeruimd houden;
•  je 5 dagen achter elkaar in 10 minuten 

aankleden;
•  een week lang mama niet onderbreken 

als ze aan het bellen is.
Voorbeelden van beloningen:
• 30 minuten langer buiten spelen;
• 15 minuten extra op de computer;
• een dvd huren.

58



8. BOUW RUST IN. Organiseer thuis 
dingen zo dat ze zo weinig mogelijk stress 
en confrontatie veroorzaken. Als het 
bijvoorbeeld een bezoeking is om een 
middag met je kind te winkelen, zoek dan 
een tijdstip dat je rustig alleen kunt gaan 
winkelen. Als je tegen een lange autorit 
opziet, probeer de reis dan eens op te 
splitsen in twee of drie kortere ritten met 
onderbrekingen om iets anders te doen. 
Ook al zou je kind dit op zijn/haar leeftijd aan 
moeten kunnen, dan kun je je afvragen of je 
er wel een punt van moet maken. Vakantie 
kan nou eenmaal veel stress opleveren, 
doordat juist dan een strakke dagindeling 
en andere zaken die een ADHD’er houvast 
geven, vaak ver te zoeken zijn. Denk na over 
bestemmingen waarmee je stress voorkomt. 
Een weekje rustig kamperen kan misschien 
beter uitpakken dan een verre vliegreis.

9. CONCENTREER JE OP DE STERKE 
EIGENSCHAPPEN. Stimuleer het 
zelfvertrouwen van je kind door het te 
prijzen en aan te moedigen bij de dingen 
waarin het goed is. 

10. KAN NIET EN WIL NIET. Een moeilijk 
aspect bij de omgang met kinderen met  
ADHD is het verschil kennen tussen ‘kan 
niet’ en ‘wil niet’. Voor de beurt spreken, 
opdrachten vergeten, chaotisch zijn en  
snel afgeleid zijn, horen allemaal bij ADHD.  
Hier kan aan gewerkt worden en het kan  
verbeterd worden, maar het kind kan 
er niets aan doen en zulke gedragingen 
komen niet voort uit moedwillige 
ongehoorzaamheid. Kinderen - ook 
die zonder ADHD - kunnen zich soms 
natuurlijk ook opzettelijk misdragen. Als 
ouder ben je als geen ander in staat om 
onderscheid te maken tussen onmacht 
(‘kan niet’) en onwil (‘wil niet’). 

11. ZEG HOE JE JE VOELT als je kind zich  
slecht gedraagt. In plaats van je kind direct  
te bekritiseren (bijv. “Je luistert niet”) kun 
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je je kind zeggen welke invloed zijn of 
haar gedrag heeft op jou als ouder (bijv. 
“Het maakt me erg verdrietig als je….”)

12. GA NIET IN DISCUSSIE. Er zijn 
duidelijke regels. Jij kent ze en je kind 
kent ze. Punt, uit.

13. TEL TOT DRIE. Voorbeeld: vraag,  
als je kind speelgoed van een ander  
kind heeft gepakt: “Daan, wil je de 
dinosaurus teruggeven aan Lucas?  
Ik tel tot drie. Eén… (wacht 5 seconden)… 
twee (dringender)…drie.”

14. GEBRUIK EEN TIME-OUT, een 
soort strafbankje waar je kind even 
kan afkoelen als het ‘stout’ is geweest. 
Hiervoor kun je een specifieke plek 
aanwijzen – een stoel, een traptrede, een 
hoek – waar het kind een bepaalde tijd 
(bijv. 5 of 10 minuten) tot bezinning kan 
komen (zelf kun je dan ook afkoelen). Je 
kunt hierbij een kookwekker gebruiken. 
Praat gedurende deze tijd niet tegen je 
kind en geef hem/haar geen antwoord. 

Praat na afloop van deze time-out niet 
meer over het probleem. De tijd is 
uitgezeten en nu is de lei weer schoon. 
Als je kind weigert om een time-out te 
nemen, dreig dan dat hij of zij dan iets 
niet mag, zoals op de computer spelen 
of buiten voetballen. Houd het niet bij 
dreigen, maar voer het dreigement ook 
uit als dat nodig is. 
Misschien wil je kind ook zelf even alleen 
zijn. Dan kan het een ‘Niet storen’-bordje 
gebruiken. Stimuleer je kind om het  
te kleuren en te versieren, zodat het  
helemaal zijn of haar eigen bordje is.

15. ZORG GOED VOOR JEZELF. Ouder 
zijn van een kind met ADHD kan 
uitputtend en deprimerend zijn. Probeer 
daarom af en toe een pauze van een paar 
uur of zelfs een paar dagen in te lassen. 
Het is moeilijk om een goede ouder te 
zijn als je aan het eind van je Latijn bent.
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Korte vragenlijst 

Onderwerpen om te bespreken met je arts 

De onderstaande lijst helpt je om het gesprek met de arts voor te bereiden. Je kunt 
deze lijst invullen en als geheugensteuntje meenemen naar je arts. Als de arts denkt 
dat er sprake is van ADHD of ADD, kan hij of zij je doorverwijzen naar een specialist, 
bijvoorbeeld een (kinder- of jeugd-) psychiater. 

Vragenlijst ADHD4,*
Ja Nee Weet niet 

1a.
Heb je moeite met aandacht voor details of moeite met het 

maken van schoolwerk of ander werk? 

1b. Heb je moeite je aandacht bij taken of opdrachten te houden?

1c. Heb je moeite met luisteren? 

1d.
Vind je het moeilijk aanwijzingen op te volgen of  

(school)werk af te maken? 

1e.
Heb je moeite met het organiseren van zaken  

(werk/activiteiten)? 

1f. Heb je de neiging om school- en huiswerk te vermijden?

1g. Raak je vaak dingen kwijt?

1h.
Ben je gemakkelijk afgeleid door dingen om je heen 

(bijvoorbeeld geluid)?

1i. Ben je vaak vergeetachtig?
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Ja Nee Weet niet 

2a.
Beweeg je vaak onrustig met je handen of voeten of draai je in 

je stoel? 

2b. Sta je vaak op als je eigenlijk zou moeten blijven zitten? 

2c.
Ren je vaak rond, klim je overal op of heb je een constant 

gevoel van rusteloosheid?

2d.
Heb je moeite rustig te spelen of bezig te zijn met 

ontspannende bezigheden?

2e. Ben je vaak in de weer of aan het doordraven?

2f. Ben je vaak aan één stuk door aan het praten? 

2g. Gooi je het antwoord er al uit voordat een vraag is afgemaakt? 

2h. Heb je moeite om op je beurt te wachten? 

2i.
Verstoor je bezigheden van anderen of  

heb je de neiging je op te dringen? 

*  Bron:  
Deze lijst is afgeleid van de DSMIV criteria voor ADHD. DSM staat voor Diagnostic 
Statistical Manual of Mental Disorders, het internationale classificatiesysteem van 
de geestelijke gezondheidszorg. De scores op deze criteria helpen artsen bij het 
vaststellen van de diagnose, maar ze zijn niet doorslaggevend. 
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Vragen/opmerkingen over mijn klachten (of over de klachten van mijn kind)
Waar had je (of je kind) in de afgelopen periode last van, hoe vaak en hoe hinderlijk was dat? 

Vragen/opmerkingen over medicatie bij ADHD

Medicijngebruik
Naam medicijn: 

  x daags  mg 

Andere medicijnen: 

  x daags  mg 

  x daags  mg 

  x daags  mg 

  x daags  mg 
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Klachten of bijwerkingen 

Klachten of 

bijwerkingen

datum  

(per week 

opschrijven) 

hoe ernstig op een 

schaal van 1 tot 5?  

(1 = niet zo ernstig,  

5 = heel ernstig)

Is de klacht hinderlijk 

voor het dagelijks 

leven? Ja/nee 
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Verklarende woordenlijst

Op zoek naar informatie over ADHD kom je misschien woorden 

of begrippen tegen die je niet kent. Hieronder staan de meest 

gebruikte ADHD-termen op een rijtje. 

Aandachtstekort 
(onoplettendheid) 
Een van de belangrijkste klachten van 
ADHD. Mensen met aandachtstekort 
(onoplettendheid) kunnen zich niet 
concentreren, maken vaak slordige 
fouten, luisteren slecht, maken hun taken 
niet af en zijn gemakkelijk afgeleid. 

Aandachtstekort-
hyperactiviteitstoornis (ADHD) 
ADHD komt van het Engelse attention 
deficit hyperactivity disorder. Het komt 
bij 3% tot 5% van de schoolkinderen voor. 
Dat wil zeggen bij 3 tot 5 op de 100 kin-
deren. Kenmerken zijn: aandachtstekort 
(onoplettendheid), hyperactiviteit (druk 
gedrag) en/of impulsiviteit (ondoordacht 
gedrag)1,2,3. 

Atomoxetine 
Werkzame stof in een medicijn dat wordt 
voorgeschreven bij ADHD. 

Comorbiditeit 
Het tegelijk voorkomen van meerdere 
medische aandoeningen. ADHD komt  
vaak gelijktijdig voor met één of meer  
andere psychische aandoeningen (zoals  
depressie en angst), bewegingsproblemen,  
leerstoornissen (bijvoorbeeld dyslexie) 
of contactstoornissen (problemen met 
contact met andere mensen, zoals 
autisme). 

Dexamfetamine
Werkzame stof in een medicijn dat wordt 
voorgeschreven bij ADHD. 
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Diagnostic and Statistical Manual 
(DSM-IV) 
Een systeem dat is ontworpen door de 
Amerikaanse Organisatie van Psychiaters 
(American Psychiatric Association). 
In de DSM worden psychiatrische 
stoornissen beschreven. Ook staat er per 
diagnose opgesomd wat kenmerkend 
is voor zo’n stoornis. Op de DSM, die 
wereldwijd wordt gebruikt, is een van de 
vragenlijsten gebaseerd waarmee een 
arts aan de weet kan komen of je ADHD 
hebt of niet (zie pagina 61-62). 

Dopamine 
Een stof die uit zenuwcellen in de 
hersenen vrijkomt om prikkels door te 
geven. De stof zorgt er onder meer voor 
dat iemand normaal kan functioneren. 
Een tekort aan dopamine lijkt een van de 
oorzaken van ADHD te zijn.

Gecombineerd type ADHD 
Een type ADHD met zowel aandachtstekort  
(onoplettendheid) als hyperactiviteit 
(druk gedrag)/impulsiviteit (ondoordacht 
gedrag). 

Hoofdzakelijk aandachtstekort 
type (ADD)
Een type ADHD waarbij aandachtstekort 
(onoplettendheid) het belangrijkste 
verschijnsel is en waarbij hyperactiviteit 
(druk gedrag) geen of nauwelijks een rol 
speelt. Dit type wordt ook wel aangeduid 
als ADD. 

Hoofdzakelijk hyperactief/
impulsief type (ADHD) 
Een type ADHD waarbij hyperactiviteit 
en impulsiviteit (ondoordacht gedrag) de 
belangrijkste verschijnselen zijn. 
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Hyperactiviteit (druk gedrag) 
Een van de belangrijkste klachten van 
ADHD. Mensen die hyperactief zijn, 
kunnen moeilijk stilzitten, zijn altijd bezig, 
kunnen zich moeilijk ontspannen en 
voelen zich vaak opgejaagd en onrustig. 

Impulsiviteit (ondoordacht gedrag) 
Een van de belangrijkste klachten van 
ADHD. Mensen die te impulsief zijn, 
kunnen vaak hun onmiddellijke reacties 
niet bedwingen of denken niet goed na 
voordat ze iets doen. Het gevolg is dat ze 
er bijvoorbeeld van alles uitflappen of de 
straat oprennen zonder uit te kijken. 

Maladaptief gedrag 
Gedrag dat niet past bij de leeftijd en het 
ontwikkelingsniveau iemand of dat niet 
passend is voor de situatie. 

Methylfenidaat (MPH) 
Werkzame stof in een medicijn dat wordt 
voorgeschreven bij ADHD. Het is er als 
kortwerkend middel en als langwerkend 
middel.

Neurotransmitter 
Een stof die vrijkomt uit de 
zenuwuiteinden en die signalen van 
de ene zenuwcel (neuron) overbrengt 
op de andere zenuwcel. Dit proces 
heet prikkelgeleiding. Er lijken twee 
neurotransmitters een rol te spelen bij 
ADHD: dopamine en noradrenaline. 

Noradrenaline 
Een stof (neurotransmitter) die 
zenuwcellen in de hersenen afgeven. 
Noradrenaline zou het gevoel van 
alertheid, het concentratievermogen en 
het gevoel van oriëntatie helpen regelen. 
Aangenomen wordt dat een tekort aan 
noradrenaline bijdraagt aan het ontstaan 
van ADHD. 

Plasmaspiegel 
Dit is het gehalte van een stof in het 
bloed. De stof kan bijvoorbeeld een 
medicijn zijn. De ‘spiegel’ kan door 
bloedonderzoek worden gemeten. 
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Psychostimulantia: zie stimulans

Rebound-verschijnselen/ 
rebound-effect 
Als methylfenidaat is uitgewerkt, kan 
er een zogenaamd rebound-effect 
ontstaan. Dan nemen de prikkelbaarheid, 
de onrust, de impulsiviteit en de 
onoplettendheid ineens weer toe. Dit zijn 
de ADHD-klachten, maar dan erger dan 
normaal. 

Stimulans (meervoud: stimulantia) 
Stimulantia – ook wel psychostimulantia 
genoemd – zijn medicijnen die 
worden voorgeschreven bij ADHD. 
Ze stimuleren de juiste opname van 
dopamine en noradrenaline in de 
hersenen. Voorbeelden van stimulantia 
zijn medicijnen met als werkzame stof 
methylfenidaat en dexamfetamine.

Therapietrouw 
De mate waarin de medicijnen op de 
juiste, dus op de voorgeschreven manier, 
worden ingenomen. 
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Notities
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Deze informatie is bestemd voor patiënten, ouders/verzorgers van kinderen met 
ADHD/ADD en is bedoeld om algemene informatie over ADHD/ADD te geven. 
Deze informatie ontvangt u via uw behandelend arts of apotheker. Tevens kunt u 
de brochure gratis aanvragen bij Janssen.

Meer informatie?
Janssen Customer Service Center
Tel.: 0800 - 242 42 42
janssen@jacnl.jnj.com
www.janssennederland.nl

De Keuringsraad acht de folder in overeenstemming met  
de Leidraad UR-Geneesmiddelen.

Janssen-Cilag B.V.
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