
ADHD. 
Te veel mensen denken te  
weten wat het is

40

T E K S T 

Ria Van Den Heuvel, directeur Centrum ZitStil!

Ilona Sauwen, sociaal pedagoge Centrum ZitStil!

Kinderen met ADHD en hun omgeving 

worden regelmatig geconfronteerd 

met stigmatisering. Dit helpt hen niet 

vooruit en maakt soms dat zij niet de 

ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. 

Recent wetenschappelijk onderzoek* heeft 

aangetoond dat de berichtgeving over ADHD 

in de Vlaamse kranten dikwijls negatief en 

zelfs foutief is. Alvast tien misverstanden.

 

TIEN

Hapklare inspiratie met soms wel  
en soms geen verband tussen de ‘tien’.

1. “ADHD bestaat niet echt, 
want er is geen eenduidige 
test voor” - Niet waar 

Het klopt dat er geen bloedtest of zo kan geno-

men worden om de diagnose te stellen. Toch is 

het leed dat met ADHD gepaard gaat, voor heel 

wat mensen meer dan reëel. Op groepsniveau 

zijn er bovendien wel degelijk verschillen te 

merken tussen de hersenen en hersenactiviteit 

van mensen met en mensen zonder ADHD.

2. “ADHD en ADD zijn zeer ver-
schillende aandoeningen” - 
Niet waar

ADHD komt voor in drie verschillende beelden.

Een hele kleine groep heeft het hyperactief- 

impulsief beeld. Een iets grotere groep heeft geen 

last van hyperactiviteit en impulsiviteit, maar is 

overwegend onoplettend, dit wordt ook soms 

ADD genoemd. Veruit de meeste mensen met 

ADHD hebben het gecombineerde beeld: zij heb-

ben zowel kenmerken van aandachtsproblemen 

als hyperactiviteit en impulsiviteit.

3. “ Kinderen met ADHD gedra-
gen zich heel de dag als gekke 
springkonijnen” - Niet waar

Zoals gezegd zijn er ook mensen met ADHD die 

geen of amper kenmerken hebben van hyperac-

tiviteit. Wie wel hyperactief is, springt niet heel 

de tijd rond. Hyperactiviteit kan zich ook tonen 

in voortdurend prutsen, veel praten of moeilijk 

kunnen ontspannen.

Er doen heel wat cijfers de ronde over 

hoeveel procent van de kinderen ADHD 

hebben. We volgen de cijfers van de 

DSM5 (Handboek voor de classificatie 

van psychische stoornissen van de 

American Psychiatric Association).  

Zij gaan uit van 5% van alle kinderen en 

jongeren en 2,5% van de volwassenen. 

Dit zou ongeveer gelijk zijn in verschillen

de landen/culturen.



4. “Mijn dochter kan geen 
ADHD hebben, ze kan 
uuuuuren bezig zijn met haar 
strijkparels” - Niet waar

Mensen met ADHD hebben een probleem met 

hun aandacht en het gaat niet altijd om een te-

kort. Soms is er een teveel aan aandacht, zoveel 

aandacht dat het moeilijk wordt om te stoppen 

en te beginnen aan iets anders. Dit noemen we 

hyperfocus. Het feit dat iemand uren kan stil-

zitten bij een activiteit wil niet zeggen dat deze 

persoon geen ADHD heeft.

5. “Medicatie die gebruikt 
wordt bij ADHD is gevaarlijk 
en geef je dus niet aan kinde-
ren” - Niet waar

Uiteraard is een pil geen snoepje. Er zijn bijwer-

kingen die voor bepaalde mensen gevaarlijk 

kunnen zijn (vb. mensen met hartproblemen). 

Je neemt dus niet zomaar medicatie. Niet voor 

andere aandoeningen en ook niet voor ADHD.

In bepaalde situaties en na grondige diagnose en 

begeleiding door een kinderpsychiater of neuro-

loog is medicatie echter volledig verantwoord. 

Negatieve en niet correcte berichtgeving maakt 

ouders angstig en onzeker en doet hen besluiten 

geen medicatie in te zetten bij de behandeling 

van hun kind of jongere. Hoewel voor hun kind, 

op dat ogenblik, medicatie een noodzakelijke 

ondersteuning is om beter te functioneren en 

hun zelfvertrouwen op te krikken.

Medicatie is niet de enige vorm van behande-

ling bij ADHD. Toch geven ouders soms (enkel) 

medicatie aan hun kinderen die misschien meer 

gebaat zijn bij andere ondersteuning van bijvoor-

beeld een psycholoog of pedagoog. Vaak doen ze 

dit omdat ze niet op de hoogte zijn van de alter-
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natieven of omdat ze die niet kunnen betalen.

Hoewel psycho-educatie en oudertrainingen 

worden aanbevolen in de richtlijnen voor di-

agnose en behandeling van ADHD, uitgewerkt 

door de Hoge Gezondheidsraad, worden deze 

niet terugbetaald. Medicatie, tot 18 jaar, wel. 

Centrum ZitStil dat al bijna 40 jaar ondersteu-

nend werkt voor de familie en context van de 

patiënt/cliënt, heeft de kennis en expertise om 

de trainingen op grote schaal aan te bieden, maar 

wacht nog steeds op financiële ondersteuning 

om dit uit te rollen.

6. “Diagnose ADHD laten stel-
len, heeft enkel zin als je me-
dicatie wilt geven” - Niet waar

De diagnose ADHD staat niet gelijk aan medi-

catie moeten nemen. Door de juiste diagnose 

te stellen worden zwaktes, maar ook sterktes 

duidelijker. Er is meer begrip dat de zaken echt 

niet zo eenvoudig zijn en dat gewoonweg ‘beter 

je best doen’ niet de oplossing  is. Je kan de juiste 

begeleiding zoeken, voor jou als ouder, voor de 

school en voor je kind zelf.

7. “De oplossing voor minder 
ADHD is meer discipline” - 
Niet waar

Hoewel het zo is dat een meer gestructureerde 

omgeving vaak zorgt dat kinderen met ADHD 

beter weten waar ze aan toe zijn en minder typi-

sche ADHD-kenmerken vertonen, klopt het niet 

dat meer discipline automatisch beter is voor 

hen. Het is vooral belangrijk om te begrijpen 

waarom iets niet gelukt is en om hen te helpen 

om het de volgende keer beter te doen. Als je 

veel straft, zal dit eerder een negatieve invloed 

hebben, zowel op het zelfbeeld van het kind als 

op de relatie tussen jou en het kind.



8. “Mijn kleinzoon met ADHD 
is bij ons helemaal anders dan 
bij zijn ouders. Het probleem 
ligt dus bij hun aanpak” - Niet 
waar

Het is zeer goed mogelijk dat de kleinzoon bij 

jullie inderdaad ander gedrag heeft dan thuis 

of op school. Bij grootouders gaat vaak alle aan-

dacht naar het kind, want andere activiteiten 

kunnen wel een dagje wachten. Bovendien 

moet er minder en doen jullie vooral leuke 

activiteiten. In dat soort situaties komen de 

specifieke kenmerken van ADHD inderdaad 

minder tot uiting.

Als je merkt dat je kleinzoon thuis veel meer pro-

blemen heeft, kan je helpen door wat meer op 

hem te passen en door zijn ouders te stimuleren 

goed voor zichzelf te zorgen zodat ze de zorg van 

hun kind beter aankunnen.

9. “ADHD is enkel iets voor kin-
deren. Ze groeien er wel uit “ 
- Niet waar

Er zijn heel wat volwassenen die (nog steeds) 

ADHD hebben. Sommige kinderen met, een 

lichte vorm van, ADHD kunnen door het ouder 

en rijper worden, inderdaad ontwikkelen tot 

volwassenen zonder ADHD. Toch zien wij ook 

heel wat volwassenen die blijvend last hebben 

van de symptomen of die pas op latere leeftijd 

ontdekken dat ze ADHD hebben.

Bij volwassenen heeft de omgeving vaak 

minder zicht op het lijden, wat misschien 

verklaart waarom sommige mensen denken 

dat de (jong)volwassene zijn probleem ont-

groeid is.

10. “ADHD heb je, daar kan je 
niets aan doen” - Waar en niet 
waar

Je kan er inderdaad niets aan doen dat je kind 

(of jijzelf ) ADHD hebt. Dit wil niet zeggen dat 

je niets kan doen om de negatieve gevolgen van 

deze aandoening te beperken. Spijtig genoeg 

werken niet alle hulpmiddelen voor iedereen 

en als ze werken, werken ze soms maar even. 

Kijk heel goed naar je kind en naar jullie gezin en 

zoek eventueel professionele hulp om te weten 

te komen welke tips voor jullie kunnen werken.

 

T IEN

Hapklare inspiratie met soms wel  
en soms geen verband tussen de ‘tien’.
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Maak je je zorgen over je kind of jezelf, 

over iemand anders in je omgeving? Wil 

je weten waar je terecht kan voor het 

stellen van een diagnose bij jou in de 

buurt? Wil je weten hoe je iemand met 

ADHD best kan helpen?

Aarzel dan niet en neemt  

contact op met centrum ZitStil:  

www.zitstil.be 

 03 830 30 25 

Consultatielijn op donderdag:  

070 222 135

*Het onderzoek over beeldvorming van 

ADHD in de media is van de onderzoeks

groep ADHDynamisch van KULeuven.




