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'Kínderen met ADIID zíj n níet lastÍg,
hun g edrag kan dat wel zíj n'

Medicatie kanADHD -gedrag onder controle krijgen, zegt RiaVan den Heuvel (Centrum
Zitstil). 'Maar ookhet onderwijs kanhetlevenvanleerlingen metADHD aangenamer maken.

Geef kinderen toch de kans om vaker te bewegen op school.'

Wat is er bekend over het ef-
fect van wiet bij adolescenten
met ADHD en de gevaren van
een gecombineerd gebruik
met ritatine? (Henuig Van de
Velde, Boortmeerbeekl

RI¿\\¡^N DÐN HEUVELT JOnge-
ren met ADHD gaan vaak op
zoek naar rust in hun hoofd
en dan kan wiet een oplossing
lijken. Op korte termijn heeft
die drug inderdaad enig posi-
tief effect, maar op langere
termijn wordt het een nega-
tief verhaal. Wiet beïnvloedt
het dopamineniveau in de
hersenen, waardoor de
ADHD-verschij nselen toene-
men. Het goede nieuws is wel
datjongeren die een goede
ADHD-diagnose en de juiste
medicatie krijgen, minder
overstappen op bijkomende
middelen als wiet.
ADHD wordt veel te vaak als
iets negat¡efs bekeken. Zijn er
ook bekende mensen met
ADHD die als rolmodel kunnen
dienen? l8,en Sablon, Zaventeml

\/AN DEN HEU\¡Er,. OIYMPiSCh
zwemkampioen Michael
Phelps is een bekend voor-
beeld, of de Amerikaanse mu-
ziekster Will.i.am van Black
Eyed Peas, die zegt dat'mu-
zíekzijn therapie is'. Uiter-
aard is het fijn om dankzij
hen te weten dat ADHD geen

probleem hoeft te zijn. Er zijn
bijna evenveel verschijnings-
vormen van ADHD als dat er
kinderen en jongeren zijn.
Hoe de stoornis hun leven
beïnvloedt, zegt dus niks
over je eigen ervaringen.
Waarom besteden ze in het on-
derwijs zo veeI aandacht aan
leerstoornissen zoats dystexie
en zien ze ADHD-kinderen at-
leen maar als [astig? Kunnen
we niet atle kinderen wat meer
tijd geven voor overhoringen?
lLinda Roelandts, Dilbeekl

VAN DEN HEU\¡ET,, GCIUKKig
is er ook voor kinderen met
ADHD steeds meer aandacht.
Maar eerlijk is eerlijk: een
kind met dyslexie stoort de
klas niet, een kind met
ADHD wel regelmatig. Dat
wil niet zeggen dat het las-
tige kinderen zijn. maar hun
gedrag kan dat wel zijn.
Hoe kan het dat iedereen met
ADHD-symptomen dezetfde
medicatie voorgeschreven
krijgt, hoewel de oorzaken
totaaI verschi[[end kunnen zijn?
lSe b a sti a n Ve r ri est, Be rte m I

\¡AN DEN HEU\¡ET,' HCt iS bC_

langrijk om te weten dat
ADHD een gedragsdiagnose
is: een besch¡ijving van een
aantal gedragingen die je
kunt waarnemen. Als je kind
die diagnose krijgt, zul je daar

nooit een oorzaak bij krijgen.
Simpelweg omdat we het niet
weten. Er zijn verschillende
zaken die een invloed kunnen
hebben. zoals een trauma, of
roken tijdens de zwanger-
schap. Maar je kunt er nooit
de vinger opleggen. En dus
kan medicatie ook enkel het
gedrag beïnvloeden, niet de
oorzaak. In de eerste plaats
moet er aan de context wor-
den gewerkt: hoe kan die
worden aangepast, zodat kin-
deren op een positieve manier
met hun ADHD leren om-
gaan. Opvoedingsvaardighe-

den spelen een heel belang-
rijke rol, net als manieren van
lesgeven. Ik wil zeker geen
ouders of leerkrachten met de
vinger wijzen, maar de con-
text kan in sterke mate mee
bepalen of ADHD een pro-
bleem wordt of niet.

Mensen met ADHD worden
vaak beschouwd als een pro-
bleem, maar t¡gt dat niet aan de
almaar passievere en vrouwe-
lijkere maatschappij? Kinderen
worden tot ver voorbij hun
twintigste vooraI door vrouwen
onderwezen, waardoor drukke
jongens meer en meer moeite
hebben om erbij te horen.
lJan Paulussen, ùelegeml

\¡AN DEN TIEU\¡EL. VOOTCCTST

moeten we een onderscheid
maken tussen ADHD en
'drukkejongens'. Het is een
gedragsstoornis die veel bre-
der is dan druk gedrag: zo
horen er onder meer ook con-
centratieproblemen bij. Maar
het klopt wel dat ons onder-
wijs vrij eenzijdig is, waar-
door het typische 'drukke
jongensgedrag' weinig aan
bod komt. En doordat het
effect van de omgeving bij
ADHD zo groot is, Ioont het
zeker de moeite om te experi-
menteren. Geef kinderen bij-
voorbeeld de kans om tussen
de lessen door naar buiten te
gaan err te bewegen. ts

Stefanie Van den Broeck
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Moet het onderwijs af van de vaste benoemingen?
Stel ul' rraag aan O P E ll V LD' P0 tlTl GA Ann Brusseel.

Mail uw vragen naar m¡¡nvraag@knack,be en maak kans op een boekenbon van Standaard
Boekhandel ter waarde van 20 euro.

tvtt,tll.KllAcK.BE

Rlt UII llEt HEUUEL: Jongeren dìe
de juiste medicatie krijgen, stappen
minder sneI over op wiet.'
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