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Wanneer een kind aandachtsproblemen en druk gedrag vertoont, denken ouders, leerkrachten 
en hulpverleners vrij snel aan de Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit (ADHD). Wanneer 
de klachten dermate sterk uitgesproken zijn dat ze het schools functioneren bemoeilijken, dat het 
kind zich slecht in zijn vel voelt of dat de omgeving de situatie niet langer meester kan, bestaat 
de mogelijkheid om het kind heel specifiek te laten testen op ADHD. Of het kind effectief een 
diagnose ADHD zal krijgen, hangt er van af of de klachten aan bepaalde ernstcriteria voldoen 
en het gedrag niet eerder toe te schrijven is aan een andere problematiek zoals leerstoornissen 
of autisme. Echter, wanneer ADHD zich niet laat zien in zijn stereotiep beeld van het drukke, on-
besuisde kind en de jongere in de klas eerder als dromerig, weinig alert of nauwelijks gefocust 
wordt ervaren, stelt men veeleer de motivatie van het kind in vraag en is ADHD veel minder snel 
aan de orde. Hoeveel verschijningsvormen kan ADHD hebben? Hoe valt het te verklaren dat zo-
veel kinderen ADHD hebben? Waaruit bestaat de diagnostiek en behandeling en hoe kan je het 
klinisch werk met een kind met ADHD zo constructief mogelijk laten verlopen? Deze pertinente 
vragen vormen het uitgangspunt voor een wegwijzer in ADHD. 

KEYWORDS

ADHD, aandacht, hyperactiviteit, 
ontwikkelingsstoornissen, gedrags-
stoornissen

SYMPTOOMBEELD(EN)

Attention Deficit Hyperactivity Dis-
order (ADHD), in het Nederlands 
vertaald tot Aandachtstekortstoor-
nis met Hyperactiviteit, is één van de 
meest voorkomende psychiatrische 
stoornissen bij kinderen en adoles-
centen. De Diagnostic and Statis-
tical Manual of Mental Disorders 
4e editie tekst revisie (DSM-IV TR; 
American Psychiatric Association 
[APA], 2000) benadrukt de aanwe-
zigheid van drie probleemclusters 
bij ADHD: aandachtsproblemen, 
hyperactiviteit en impulsiviteit. 
Overeenkomstig de overheersen-
de symptomen worden 3 subty-
pes onderscheiden: ADHD van het 
overwegend onoplettende type 
(ADHD-IA), ADHD van het overwe-
gend hyperactief/impulsieve type 
(ADHD-HI) en ADHD van het ge-
combineerde type (ADHD-COM). In 
de praktijk komt ADHD-HI relatief 
weinig of zelfs niet voor (Ostrander 

et al., 1998; Eiraldi et al., 2000). We 
richten ons dan ook verder enkel op 
ADHD-IA en ADHD-COM.

Van alle symptomen springt de 
aanwezigheid van hyperactiviteit 
en impulsiviteit bij kinderen met 
ADHD-COM het meest in het oog. 
Deze impulsiviteit geeft bij kinde-
ren met een diagnose ADHD-COM 
vaak aanleiding tot (onbedoeld) 
agressief en ongehoorzaam gedrag 
wat op termijn bij een minderheid 
van de kinderen kan resulteren in de 
diagnose van oppositioneel opstan-
dige gedragsstoornis (Oppositional 
Defiant Disorder [ODD]) of zelfs an-
tisociale gedragsstoornis (Conduct 
Disorder [CD]) (Faraone et al., 1998). 
De impulsiviteit en de drukte die 
het uiterlijke gedrag van kinderen 
met ADHD-COM kenmerkt, weer-
spiegelt zich ook op het aandachts-
niveau. Deze groep is bijzonder 
snel afgeleid en heeft uitgesproken 
moeite om aandacht bij een taak 
lange tijd vol te houden (Baeyens, 
Roeyers & Vande Walle, 2006). Hoe-
wel kinderen met een diagnose 
ADHD-IA ook deze kenmerken van 
aandachtsmoeilijkheden kunnen 
vertonen, valt bij deze groep eerder 

het gebrek aan energie op. Deze kin-
deren worden vaak omschreven als 
dromerig, loom, mentaal afwezig 
en weinig alert (bijvoorbeeld op het 
roepen van hun naam). Dit type van 
aandachtsproblemen wordt in de 
literatuur omschreven als sluggish 
cognitive tempo (Baeyens, Roeyers & 
Vande Walle, 2006). Zo beschouwd, 
zijn de aandachtsproblemen bij bei-
de subtypes niet volledig aan elkaar 
gelijk te stellen. 

Tabel 1 geeft een oplijsting van de 
gedragsbeschrijvingen zoals in de 
DSM-IV TR (APA, 2000) opgenomen. 
Belangrijke opmerking hierbij is dat 
er een eerste reeks criteria is voor-
opgesteld met betrekking tot het 
voorkomen van deze gedragingen:

Aantal probleemgedragingen: 
minstens 6 uit de cluster aan-
dachtsproblemen en/of de clus-
ter hyperactiviteit/impulsiviteit
Stabiliteit: minstens 6 maanden
Ernst: niet passend bij de leeftijd 
of het ontwikkelingsniveau 
Frequentie: de vage vermelding 
van “vaak” in de gedragsbeschrij-
vingen, best in combinatie met 
het voorgaande ernstcriterium te 
beoordelen
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Het drukke, geagiteerde gedrag 
van een kind dat louter reactief op 
bijvoorbeeld de ziekenhuisopname 
van zijn moeder optreedt, is van 
tijdelijke aard en kan door middel 
van het stabiliteitscriterium onder-
scheiden worden van gelijkaardige 
gedragingen die in het beloop van 
het ADHD-syndroom voorkomen.

De tweede reeks criteria hebben 
geen betrekking op een specifieke 
gedragsbeschrijving maar wel op 
het gehele symptoomprofiel:

Aanvangsleeftijd: enkele sympto-
men die beperkingen veroorza-
ken waren voor het zevende jaar 
aanwezig
Pervasiviteit: enkele beperkin-
gen uit de groep symptomen zijn 
aanwezig op twee of meer ter-
reinen (bijvoorbeeld op school/
werk en thuis). Klachten dienen 
dus inherent aan de persoon te 
zijn en niet reactief op bijvoor-

beeld de gedragsaanpak van een 
leerkracht
Beperkingen: er moeten duidelij-
ke aanwijzingen van significante 
beperkingen zijn in het sociale, 
schoolse of beroepsmatige func-
tioneren 
Differentiaaldiagnose: de symp-
tomen zijn primair toe te schrij-
ven aan ADHD en niet aan 
bijvoorbeeld autismespectrum-
stoornissen. 

Het opnemen van al deze criteria in 
een diagnostische procedure is van 
cruciaal belang om een betrouw-
bare en onderbouwde diagnose te 
kunnen stellen. Het mag duidelijk 
zijn dat om deze redenen niet elk 
druk kind meteen een diagnose 
ADHD opgespeld kan krijgen. 

ADHD dient verder onderscheiden 
te worden van de Hyperkinetische 
Stoornis. De International Statisti-

cal Classification of Diseases and 
Related Health Problems (ICD-10; 
World Health Organisation, 1992) 
gebruikt de term Hyperkinetische 
Stoornis in plaats van ADHD maar 
hanteert hierbij strengere criteria 
dan voor de DSM-IV TR categorie 
ADHD-COM (APA, 2000). Beide 
termen zijn dus niet zonder meer 
inwisselbaar. De Hyperkinetische 
Stoornis kent een prevalentie van 
1% en betreft steeds symptomen 
van de drie symptoomclusters.

BIJKOMENDE KLACHTEN

ADHD heeft een beperkende in-
vloed op de ontwikkeling van het 
kind. De typische symptomatologie 
heeft indirect een grote invloed op 
meerdere aspecten van het leven 
van de persoon met ADHD.

EMOTIONEEL FUNCTIONEREN 
Kinderen met ADHD worden regel-
matig op al dan niet subtiele wijze 
terecht gewezen wanneer ze hun 
typisch gedragspatroon laten zien. 
Heel wat kinderen met een diagno-
se ADHD voelen zich bijgevolg niet 
goed in hun vel. Bij sommige kin-
deren kan dit de aanzet zijn tot het 
ontwikkelen van emotionele proble-
men (Eiraldi, Power & Nezu, 1997). 
Onderzoek toont aan dat kinderen 
met ADHD-IA een verhoogde kans 
hebben op het ontwikkelen van so-
ciaal teruggetrokken gedrag, angst-
problemen en psychosomatiek 
(lichamelijke klachten vanuit psy-
chische stress) (Morgan et al., 1996). 
Kinderen met ADHD-COM zouden 
evenzeer een verhoogde kans heb-
ben op angstproblemen, maar voor-
al ook op een depressief klachtenpa-
troon (Morgan et al., 1996). 

SOCIAAL FUNCTIONEREN 
Wanneer kinderen worden ge-
vraagd om hun meest en minst 
geliefde klasgenoten te nomineren 
bijvoorbeeld met het oog op het 
toewijzen van een nieuwe buur-
man of –vrouw in de klas, dan blijkt 
dat zowel kinderen met ADHD-IA 
als ADHD-COM minder aanvaard 
zijn (King & Young, 1982; Carlson et 
al., 1987; Hodgens, Cole & Boldizar, 
2000). De reden waarom kinderen 
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Tabel 1. De gedragsbeschrijvingen van de Aandachtstekortstoornis met Hyperacti-
viteit volgens DSM-IV TR criteria (APA, 2000) 

Aandachtsproblemen

Slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details of maakt achteloos 
fouten in schoolwerk, werk of bij andere activiteiten
Heeft vaak moeite de aandacht bij taken of spel te houden
Lijkt vaak niet te luisteren als hij/zij direct aangesproken wordt
Volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt er vaak niet in schoolwerk, karweitjes af te 
maken of verplichtingen op het werk na te komen
Heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten
Vermijdt vaak, heeft een afkeer van of is onwillig zich bezig te houden met taken die 
een langdurige aandacht (langdurige geestelijke inspanning) vereisen (zoals school- of 
huiswerk)
Geraakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of bezigheden (bijvoorbeeld speel-
goed, huiswerk, potloden, boeken of gereedschap)
Wordt gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels
Is vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden

Hyperactiviteit

Beweegt vaak onrustig met handen of voeten, of draait in zijn/haar stoel
Staat vaak op in de klas of in andere situaties waar verwacht wordt dat men op zijn 
plaats blijft zitten
Rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit ongepast is (bij adolescenten of 
volwassenen kan dit beperkt blijven tot subjectieve gevoelens van rusteloosheid)
Kan moeilijk rustig spelen of zich bezighouden met ontspannende activiteiten
Is vaak in de “weer” of “draaft maar door”
Praat vaak aan een stuk door

Impulsiviteit

Gooit het antwoord er vaak al uit voordat de vragen afgemaakt zijn
Heeft vaak moeite om op zijn/haar beurt te wachten
Verstoort vaak bezigheden van anderen of dringt zich op (bijvoorbeeld mengt zich 
zomaar in gesprekken of spelletjes)
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van beide subtypes minder goed in 
de groep liggen is echter sterk ver-
schillend. Kinderen uit de ADHD-
IA-groep vertonen meer passief en 
teruggetrokken gedrag en worden 
hierdoor minder vaak als meest 
geliefde klasgenoot genoemd; hun 
klasgenoten “vergeten” hen als het 
ware te noemen. Kinderen uit de 
ADHD-COM- groep daarentegen 
stellen vaak meer agressief en im-
pulsief gedrag; deze onvoorspel-
baarheid zorgt ervoor dat klasge-
noten hen meer op actieve wijze 
gaan verwerpen.

SCHOOLS FUNCTIONEREN 
Algemeen kan gesteld worden dat 
kinderen met ADHD over minder 
schoolse vaardigheden beschikken 
dan hun klasgenoten zonder een 
diagnose (Gaub & Carlson, 1997; 
Tripp, Ryan & Peace, 2002). Onder-
ling verschillen de subtypes ech-
ter niet zo heel sterk van elkaar. 
Zowel kinderen met ADHD-IA als 
met ADHD-COM dubbelen even 
frequent een schooljaar (Barkley, 
DuPaul & McMurray, 1990). Wel kan 
worden aangehaald dat de impul-
siviteit van leerlingen met ADHD-
COM tot een groter aantal schorsin-
gen, strafstudies en strafwerk leidt, 
vergeleken met de andere klasge-
noten (Barkley, DuPaul & McMur-
ray, 1990). Bovendien krijgen kinde-
ren met ADHD-IA vaker te maken 
met leerproblemen in de vorm van 
lees- of rekenstoornissen daar waar 
de kinderen (Barkley, DuPaul & Mc-
Murray, 1990) met ADHD-COM dan 
weer een verhoogde kans op mon-
delinge taal- en stotterproblemen 
hebben (Faraone et al., 1998). De 
comorbiditeit tussen ADHD ener-
zijds en leer-, mondelinge taal- of 
stotterproblemen anderzijds wordt 
algemeen aanvaard. Studies doen 
evenwel geen uitspraak over causa-
liteit in deze kwestie: ADHD wordt 
niet aangeduid als oorzaak van bij-
voorbeeld dyslexie en ook het om-
gekeerde wordt niet beweerd. Een 
en ander heeft te maken met de 
methodologische opbouw van der-
gelijke comorbiditeitsstudies die 
enkel het samen voorkomen van 
twee stoornissen kunnen vaststel-
len en niet de (eventueel gemeen-

schappelijke) oorzaak van hun on-
derlinge relatie. 

PREVALENTIE VAN ADHD

Er bestaat geen algemene con-
sensus over de prevalentie van de 
diagnose ADHD. De gepoolde pre-
valentieschatting van 102 studies 
wereldwijd bedraagt 5.29 % (Po-
lanczyk & Rohde, 2007). Doorheen 
studies variëren cijfers echter tus-
sen 1.7 % en 19 % (Cantwell, 1996; 
Goldman et al., 1998; Elia, Ambro-
sini & Rapoport, 1999; Rowland et 
al., 2002; Taylor et al., 2004; Skounti, 
Philalitis & Galanakis, 2007). Deze 
grote variatie is toe te schrijven aan 
een reeks diagnostische en socio-
demografische parameters: 

1. De diagnostische criteria voor 
ADHD werden doorheen de tijd 
versoepeld

De gebruikte taxonomie is een be-
palende factor voor de uiteindelijke 
prevalentieschatting. Een vergelij-
king van de bevindingen van een 
prevalentieonderzoek op eenzelfde 
groep kinderen die gebruik maakt 
van de criteria uit DSM-III-R (APA, 
1987) én DSM-IV (APA, 1994) toont 
aan dat de meest recente criteria de 
prevalentie laten stijgen met 60 % 
(Baumgaertel, Wolraich & Dietrich, 
1995). Verscheidene auteurs stellen 
dan ook dat de DSM-IV TR-criteria 
de prevalentie van ADHD over-
schatten (Guardiola, Fuchs & Rotta, 
2000).

2. ADHD is een syndroom, niet lou-
ter een samenraapsel van symp-
tomen

Verschillen in prevalentie zijn te-
vens te wijten aan een partieel 
gebruik van de DSM-IV TR-criteria 
(APA, 2000). Sommige studies be-
perken zich tot de screening van 
symptomen van ADHD bij kinderen. 
Hierbij houdt men geen rekening 
met de andere criteria die vermeld 
staan in de DSM-IV TR (APA, 2000) 
zoals het pervasiviteitscriterium. 
Graetz et al. (2001) stellen vast 
dat de prevalentie van ADHD naar 
14.7 % stijgt wanneer uitsluitend 
een oplijsting van de symptomen 
plaatsvindt. 

3. Ouders en leerkrachten delen 
niet altijd elkaars visie

Correct gebruik van de DSM-IV TR-
criteria (APA, 2000) vereist dat het 
gedrag van het kind in meerdere 
settings wordt beoordeeld. In de 
diagnostische praktijk houdt dit 
meestal in dat de diagnosticus zo-
wel de ouders als de leerkracht om 
een gedragsbeoordeling vraagt. 
Hierbij is duidelijk dat ouders het 
gedrag van hun kind veelal als 
minder verstoord inschatten dan 
dat leerkrachten dat doen (Pineda 
et al., 1999; Skounti et al., 2007). 
Studies die enkel werken met leer-
krachten als informanten geven 
een prevalentie tussen 8 % en 16 % 
weer (Wolraich et al., 1998; Gaub & 
Carlson, 1997). Bij studies waar en-
kel ouders als informanten worden 
gebruikt, fluctueren de prevalen-
tiecijfers tussen 6 % en 9.5 % (Wol-
raich et al., 1998; Gaub & Carlson, 
1997). De uiteenlopende prevalen-
tiecijfers op basis van ouder- versus 
leerkrachtrapportage worden deels 
verklaard door de aard van de set-
ting waarin beide informanten het 
kind observeren. Leerkrachten zien 
de kinderen aan het werk in een 
gestructureerde onderwijscontext 
waar men impulsief gedrag veel 
sneller opmerkt en als storend voor 
de groep ervaart. Ouders daarente-
gen observeren hun kinderen vaker 
tijdens vrije en meer ongestructu-
reerde situaties (zoals spel) waar 
druk en impulsief gedrag minder 
opvallend en meer getolereerd is. 
De sterke fluctuaties binnen één 
informantengroep wordt verklaard 
op basis van de andere diagnosti-
sche en socio-demografische para-
meters die in deze paragraaf wor-
den behandeld.

4. Comorbiditeitsstoornissen beïn- 
vloeden de verschijningsvorm 
van ADHD 

Het is eerder regel dan uitzondering 
dat andere psychiatrische stoornis-
sen samen met ADHD verschij-
nen. The American Association of 
Child and Adolescent Psychiatrists 
(AACAP, 2007) rapporteert dat 70 % 
van de diagnoses ADHD vergezeld 
wordt van één of meerdere psychia-
trische stoornissen. In Tabel 2 staan 
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de meest frequent genoemde co-
morbide stoornissen opgelijst. De 
symptomen van deze comorbide 
syndromen kunnen ervoor zorgen 1) 
dat ADHD-kenmerken sneller wor-
den opgemerkt omdat de omge-
ving alerter is voor bijkomende pro-
blemen wanneer reeds een vorm 
van psychopathologie werd vastge-
steld, 2) dat andere problemen ver-
keerdelijk als een ADHD-symptoom 
worden benoemd of 3) dat ADHD-
symptomen intenser verschijnen 
bijvoorbeeld als reactie op familiale 
stress die een andere stoornis met 
zich meebrengt. Al deze factoren 
kunnen ervoor zorgen dat de pre-
valentie van ADHD in min of meer-
dere mate vertekend is.

5. Jongens worden meer getroffen 
door ADHD dan meisjes

Jongens krijgen vaker een diagnose 
ADHD dan meisjes. In epidemiolo-
gische studies hebben jongens tot 
drie keer meer ADHD dan meisjes 
en in klinische steekproeven vari-
eren de geslachtsratio’s van 3:1 tot 
16:1 (Gaub & Carlson, 1997; Nøvik et 
al., 2006; Bauermeister et al., 2007; 
Skounti et al., 2007). Op het niveau 
van subtypes wordt duidelijk dat 
zowel ADHD-IA als ADHD-COM 
meer bij jongens voorkomen dan 
bij meisjes. Voor het ADHD-COM 
subtype werd gemiddeld een ratio 
jongens versus meisjes van 3.2:1 
gevonden in epidemiologsiche stu-
dies. Voor ADHD-IA werden gemid-
delde ratio’s gevonden van 2.5:1 
(Milich, Balentine & Lynam, 2001; 
Biederman et al., 2002; Skounti et 
al., 2007). Groepssamenstelling (in 
termen van geslachtsratio) van de 

steekproeven zal dus mede bepa-
lend zijn voor de prevalentieschat-
tingen van ADHD. 

6. ADHD is ongelijk vertegenwoor-
digd op verschillende leeftijden

Eén van de DSM-IV TR criteria (APA, 
2000) stelt dat (beperkingen ten 
gevolge van) symptomen reeds 
voor het zevende levensjaar aan-
wezig moeten zijn. Aanvangsleef-
tijd is m.a.w. een belangrijke factor 
in de diagnostiek van deze ontwik-
kelingsstoornis. Toch spitste het 
meeste onderzoek zich lange tijd 
(uitsluitend) toe op de basisschool-
leeftijd. Het is belangrijk te stellen 
dat ADHD reeds op kleuterleeftijd 
aanwezig kan zijn en potentieel 
een levenslang verloop heeft. Men 
merkt evenwel een verschuiving 
in symptomatologie op: de hyper-
activiteit en impulsiviteit nemen 
af met stijgende leeftijd, terwijl de 
aandachtsproblemen toenemen 
(Nolan, Gadow, & Sprafkin, 2001; 
Skounti et al., 2007).

ADHD tijdens kleuterleeftijd: Het 
uitvoeren van ADHD-prevalentie-
studies bij kleuters is een recent 
gegeven. In een niet-klinische po-
pulatie van 2- tot 5-jarige kinderen 
bedraagt de prevalentie 2-9.6% 
(Baumgaertel, Wolraich & Dietrich, 
1995; Lavigne et al., 1998). Het is 
echter niet eenvoudig om kleuters 
te diagnosticeren met ADHD. De 
symptomen van hyperactiviteit en 
impulsiviteit vormen immers ty-
pische gedragskarakteristieken in 
deze leeftijdsfase (Connor, 2002). 
Het is belangrijk om uit te zoeken 
of deze symptomen van korte duur 

zijn of zich zullen doorzetten op 
een latere leeftijd en dus proble-
matisch zijn. In een onderzoek naar 
de predictieve validiteit van ADHD 
stellen Lahey et al. (2004) vast dat 
ongeveer 80% van de 4-jarige kin-
deren die, zowel volgens ouders als 
leerkrachten, initieel volledig aan 
de criteria voor ADHD voldoen, ook 
na 1, 2 en 3 jaar nog steeds aan die 
criteria beantwoorden. 

ADHD tijdens basisschoolleeftijd. 
Bij kinderen op basisschoolleeftijd 
zijn de symptomen vaak voor het 
eerst duidelijk aanwezig omdat 
deze terechtkomen in een school-
context, waarbinnen aandachts-
problemen vlugger gesignaleerd 
worden en symptomen van hyper-
activiteit en impulsiviteit minder 
vlug toegeschreven worden aan de 
leeftijdsfase zoals bij kleuters het 
geval is (Connor, 2002). De meeste 
gegevens die verzameld zijn over 
ADHD en ook in deze bijdrage wor-
den beschreven, hebben betrekking 
op deze leeftijdsgroep (Blackman, 
2000; Barkley, 2003). 

ADHD na basisschoolleeftijd. In de 
laatste twintig jaar gebeurde er 
veel onderzoek naar de ontwik-
keling van de stoornis in de ado-
lescentie en volwassenheid. De 
invloed van leeftijd op cijfers rond 
prevalentie van ADHD toont aan 
dat er een duidelijke daling is in 
het voorkomen van ADHD in groe-
pen met een gemiddeld hogere 
leeftijd (Skounti et al., 2007). Deze 
daling houdt echter niet in dat de 
symptomen die optreden in de 
kindertijd helemaal verdwijnen op 
latere leeftijd. Dit is een ondersteu-
ning van de veronderstelling dat 
ADHD een chronische aandoening 
is (Willoughby, 2003; Leibson et al., 
2001). Follow-up studies leren dat 
de symptomen van hyperactiviteit 
en impulsiviteit significant dalen 
wanneer kinderen in de adolescen-
tie komen (Hart et al., 1995; Bieder-
man, Mick & Faraone, 2000). De 
symptomen van aandachtsproble-
men blijven grotendeels bestaan 
wanneer kinderen ouder worden 
(Hart et al., 1995; Biederman, Mick 
& Faraone, 2000). 

ARTIKELS

Tabel 2. Prevalentie van psychiatrische stoornissen in de populatie en in een  
ADHD-populatie (AACAP, 1997).

Stoornis
Prevalentie in de 

algemene populatie
Prevalentie in 

ADHD-populatie
ODD 2-16 % 35-50 %
CD 2-3 % 14-50 %
Angststoornis 9 % 20-34 %
Depressie 2-8 % 15-20 %
Bipolaire stoornis 1 % ??? (>1 %)
Leerstoornis 2-10 % 10-25 %
Tourette Stoornis <1 % 11 %

Noot: ODD = oppositioneel opstandige gedragsstoornis; CD = antisociale gedragsstoornis
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7. ADHD is geassocieerd met socio-
economische status (SES) 

Hogere prevalentiecijfers van 
ADHD werden gevonden in fami-
lies met lage SES (Gimpel & Kuhn, 
2000: Graetz et al., 2001: Pineda et 
al., 1999). Hier faciliteren de minder 
gunstige omgevingsfactoren (zoals 
beperktere toegang tot hulpverle-
ningsinstanties) de omzetting van 
genetische kwetsbaarheid voor 
ADHD in effectieve symptomatolo-
gie.

Om duidelijke conclusies te trek-
ken rond de prevalentie van kinde-
ren met ADHD is het belangrijk de 
relevante diagnostische en socio-
demografische parameters mee in 
rekening te nemen. Analyse van de 
prevalentiecijfers laat jongeren met 
ADHD zien als een bijzonder hete-
rogene groep. Deze variatie bemoei-
lijkt de theorievorming, diagnostiek 
en behandeling van de stoornis 
(Willoughby, 2003; Connor, 2002). 

ETIOLOGIE

ADHD is in belangrijke mate erfe-
lijk bepaald (o.a. Faraone & Doyle, 
2001). Het risico op ADHD bij broers 
of zussen van een kind met ADHD 
is drie tot vijf keer zo groot als bij 
de gewone populatie (Buitelaar & 
Kooij, 2000) en het risico is groter 
voor eeneiige dan voor twee-eiige 
tweelingen (Durston en Konrad, 
2007). De erfelijke basis betreft 
een complexe interactie van meer-
dere risicogenen (genotypes). Kan-
didaat-genen zijn betrokken in de 
catecholaminerge (dopamine en 
noradrenaline) en serotonerge neu-
rotransmissie (Durston & Konrad, 
2007). Hoewel deze genen duidelijk 
samenhangen met ADHD, slagen 
onderzoekers er niet in om de ge-
nen eenduidig met de symptomen 
van ADHD (fenotype) te linken 
(Castellanos & Tannock, 2002) en 
treden er inconsistenties op bij re-
plicatiestudies (Doyle et al., 2005). 

Genetische kwetsbaarheid uit zich 
in een neurobiologische problema-
tiek. Beeldvormend onderzoek van 
de hersenen laat structurele en 
functionele afwijkingen zien in de 

fronto-striatale circuits, voorname-
lijk in het dopaminerge systeem 
(Buitelaar & Kooij, 2000; Durston et 
al., 2003; Durston & Konrad, 2007; 
Scheres, et al., 2007). Personen met 
ADHD vertonen bijvoorbeeld re-
ducties in algemeen hersenvolume 
en een verminderde activiteit in 
prefrontale gebieden (Durston & 
Konrad, 2007). Deze gebieden zijn 
betrokken bij taken die een beroep 
doen op het executief functione-
ren (Nigg, 2005) en inhibitie (Bar-
kley, 1997). Volgens Barkley (1997; 
Barkley, 2003) is een gebrekkige 
gedragsinhibitie het kernprobleem 
van ADHD: kinderen met ADHD 
lijken eerst te doen en dan pas te 
denken. Evenzeer wordt de aan-
dacht gevestigd op verminderde 
activatie van de striatale gebieden. 
Dit wordt gelinkt aan motivatione-
le en impulsieve aspecten van het 
gedrag (Scheres et al., 2007): kinde-
ren met ADHD hebben een aversie 
voor wachttijden en zullen daarom 
– meer dan kinderen zonder de 
stoornis – zelfs kleine, onmiddel-
lijke beloningen verkiezen boven 
uitgestelde, grotere beloningen 
(Sonuga-Barke, 2002).

Genetische kwetsbaarheid resul-
teert niet noodzakelijk in ADHD-
symptomen. Kenmerken van de om-
geving interageren namelijk met de 
genetische factoren en kunnen het 
genetisch risico vergroten of ver-
kleinen. Omgevingsfactoren betref-
fen voornamelijk pre- en perinatale 
suboptimale omstandigheden. Uit 
onderzoek blijkt dat maternaal ro-
ken tijdens de zwangerschap één 
van de grootste risicofactoren voor 
ADHD is (Gatze-Kopp & Beauchaine, 
2007; Linnet et al., 2006). Tevens zijn 
vroeggeboorte, laag geboortege-
wicht en lage SES een risicofactor 
voor ADHD (Botting, Powls & Cooke., 
1997; Langley et al., 2007; Linnet et 
al., 2006). Een chaotisch gezinskli-
maat draagt eveneens verder bij tot 
de ontwikkeling van ADHD. De hoge 
erfelijkheidsfactor verhoogt de kans 
dat een kind met een neurobiolo-
gische dispositie opgevoed wordt 
door verzorgers met suboptimale 
mogelijkheden (Sandberg, 2005). 
Daarenboven hangt een negatieve 

interactiestijl tussen ouders en kind 
in belangrijke mate samen met een 
toename van druk en impulsief ge-
drag (Prins et al., 1999). In de behan-
delingsfase kan de hulpverlener zich 
onder andere richten op deze omge-
vingsfactoren zodat de genetische 
kwetsbaarheid in mindere mate ge-
actualiseerd wordt.

Wetenschappelijke studies en aan-
sluitende theorievorming hebben 
het inzicht in de oorzakelijke facto-
ren van ADHD versterkt. Hoewel de 
puzzel nog niet volledig is, dienen 
een aantal van deze oorzakelijke 
factoren in de diagnostiek aan bod 
te komen én kunnen ze helpen om 
ADHD van een aantal stoornissen 
met gelijkende symptomen te on-
derscheiden.

DIAGNOSTIEK

Diagnostiek is onderhevig aan 
een aantal wettelijke bepalingen. 
Voornamelijk Koninklijk Besluit 78 
(1967) is van belang voor de diag-
nostiek van (psychiatrische) stoor-
nissen. Dit KB stelt dat “elke han-
deling die tot doel heeft, of wordt 
voorgesteld tot doel te hebben, bij 
een menselijk wezen, hetzij het on-
derzoeken van de gezondheidstoe-
stand, hetzij het opsporen van ziek-
ten en gebrekkigheden, hetzij het 
stellen van de diagnose, het instel-
len of uitvoeren van een behande-
ling van een fysische of psychische, 
werkelijke of vermeende pathologi-
sche toestand, hetzij de inenting” 
voorbehouden is aan houders van 
een diploma genees-, heel- en ver-
loskunde. Uitzonderingsstatuten 
voor specifieke activiteiten werden 
in een latere fase toegekend aan 
tandartsen, apothekers, vroedvrou-
wen, kinesitherapeuten en para-
medici. Psychologen, pedagogen en 
andere zorgberoepen zijn bijgevolg 
niet gemachtigd om een diagnose 
ADHD te stellen of behandeling 
zonder supervisie van een genees-
kundige (bijvoorbeeld kinderpsy-
chiater) uit te voeren. Toch spelen 
psychologen, pedagogen en para-
medici als hulpverlener een cen-
trale rol in het tot stand komen van 
een diagnose ADHD. 
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SCREENING 
Op directe vraag van de jongere, 
de ouders of de leerkracht kan een 
onderzoek naar ADHD gevoerd 
worden. Soms zal tijdens het the-
rapeutisch werk voor een andere 
aanmeldingsklacht bij de hulpver-
lener een vermoeden van ADHD 
ontstaan. In deze gevallen is het 
wenselijk dat de hulpverlener een 
screening van ADHD-symptomen 
uitvoert. Dit betreft nog geen for-
mele kinderpsychiatrische onder-
zoeksprocedure die tot een diag-
nose ADHD kan leiden.

Door een vraag-en-antwoord ge-
sprek met de jongere, de ouders 
en/of de leerkracht wordt een pro-
bleemlijst opgesteld waarbij men 
naast oog voor ADHD ook nog 
steeds andere stoornissen in over-
weging neemt. Aan de hand van 
betrouwbare en valide vragenlijs-
ten die de DSM-IV TR (APA, 2000) 
gedragsbeschrijvingen van ADHD 
opnemen, kan de hulpverlener 
taxeren of ADHD-symptomen op-
vallend meer voorkomen dan bij 
kinderen uit een referentiegroep. 
Veelgebruikte vragenlijsten in 
Vlaanderen zijn de Vragenlijst voor 
Gedragsproblemen bij Kleuters 
6-16 jaar (VvGK6-16; Oosterlaan 
et al., 2008) en de ADHD Vragen-
lijst (AVL; Scholte & van der Ploeg, 
1998). Een klinische score op een 
vragenlijst verhoogt de kans op 
een diagnose ADHD maar negeert 
alle bijkomende DSM-IV TR criteria 
(APA, 2000) waaraan moet voldaan 
worden vooraleer de stoornis wordt 
gediagnosticeerd.

Tevens zal de hulpverlener anam-
nestische en contextuele infor-
matie verzamelen. Heel specifiek 
gaat men de aanwezigheid na van 
omgevingsfactoren waarvan men 
weet dat ze de genetische kwets-
baarheid voor ADHD kunnen ac-
tualiseren. Deze informatie geeft 
meteen ook aanwijzingen voor be-
handeling. Tabel 3 geeft een over-
zicht van de bevraagde informatie.

Op basis van een uitgesproken aan-
wezigheid van ADHD-symptomen 
en risicofactoren in de omgeving, 

alsook aanwijzingen van beper-
kingen in het sociale, schoolse of 
beroepsmatig functioneren, zal de 
hulpverlener de hulp in roepen van 
een kinderpsychiater om een for-
mele diagnose te stellen.

KINDERPSYCHIATRISCH 
ONDERZOEK
In deze fase vult de kinderpsychi-
ater de informatie in het dossier 
aan met eigen onderzoeken. Naast 
observatie van het kind, kan een 
diagnostisch interview bij de jon-
gere en/of de ouders plaatsvinden 
om nauwgezet de aanwezigheid 
van alle DSM-IV TR criteria (APA, 
2000) voor ADHD na te gaan. Twee 
frequent gebruikte interviews 
in Vlaanderen zijn de Diagnostic 

Interview Schedule for Children 
IV (DISC-IV; Ferdinand & Van der 
Ende, 1998) en de Kiddie Schedule 
for Affective Disorders and Schi-
zophrenia – present and lifetime 
version (K-SADS; Kaufman et al., 
1996, 1997). Bijkomend voordeel 
is dat deze interviews ook de aan-
wezigheid van andere vormen van 
psychopathologie nagaan. De be-
vindingen kunnen dus wijzen op 
comorbiditeit maar zijn ook diffe-
rentiaaldiagnostisch van belang. 
Vanuit zijn geneeskundige achter-
grond kan een kinderpsychiater het 
ook verantwoord achten om medi-
sche evaluaties (EEG, hersenscan) 
in te stellen zodat neurologische 
aandoeningen kunnen uitgesloten 
worden. Aan het eind van het kin-

ARTIKELS

Tabel 3. Richtvragen voor anamnestische en contextuele informatie (Beebe, 2005)

Medische geschiedenis en status

Prenatale geschiedenis (zwangerschapsduur, middelenmisbruik, blootstelling aan toxi-
sche stoffen, zwangerschapscomplicaties)
Perinatale geschiedenis (complicaties tijdens de bevalling)
Geschiedenis van neurologische schade (bijvoorbeeld hersenletstel)
Mogelijke blootstelling aan toxische stoffen (bijvoorbeeld lood)
Algemene gezondheidstoestand van het kind (bijvoorbeeld chronische aandoeningen)
Slaappatroon

Ontwikkelingsgeschiedenis en -status

Mijlpalen in de taalontwikkeling en motorische ontwikkeling
Eventuele perioden van regressie in de ontwikkeling
Moeilijkheden met taal en motoriek
Schools functioneren

Onmiddellijke omgeving en sociale geschiedenis

Huisvesting en buurt
Gezinsleden
Stabiliteit van de gezinssamenstelling
Schoolomgeving(en) in de voorbije jaren
Ouderlijke opvoedingsvaardigheden
Sociale steun
Eventuele geschiedenis van misbruik of verwaarlozing
Familiale stressoren

Geschiedenis van het probleem

Aanwezigheid van de symptomen voor de leeftijd van 7 jaar
Wanneer werden symptomen voor het eerst opgemerkt en door wie?
Klachten en symptomen
Veranderingen in symptomen
Vroeger psychologisch, psychiatrisch en schools onderzoek
Vroegere interventies en hun relatief succes

Familiale psychiatrische geschiedenis

Familiale geschiedenis van leer-, aandacht- of gedragsstoornissen
Familiale geschiedenis van neurologische stoornissen
Familiale geschiedenis van psychiatrische stoornissen
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derpsychiatrisch onderzoek wordt 
er al dan niet besloten om de diag-
nose ADHD toe te kennen.

Er bestaat geen enkelvoudige psy-
chometrische test die de diagnose 
van ADHD met betrouwbaarheid 
kan bevestigen, bijgevolg is in het 
diagnostisch proces het gebruik van 
meerdere onderzoeksmethoden en 
meerdere informanten vereist (Tay-
lor et al., 2004). Naast het formeel 
vaststellen van ADHD-kenmerken 
dient er ook nadrukkelijk aandacht 
uit te gaan naar het opsporen van 
de omgevingscontingenties en het 
inschatten van de functionele be-
perkingen. 

BEHANDELING

Er bestaat op dit moment geen be-
handeling die iemand van ADHD 
kan “genezen”. Veeleer wordt er 
beroep gedaan op psychofarmaca, 
psycho-educatie en gedragsmodi-
ficatietechnieken (door ouders en 
leerkrachten toegepast) om de pri-
maire symptomen van ADHD te con-
troleren en de bijhorende beperkin-
gen te minimaliseren. Elk van deze 
behandelingsvormen zal langdurig, 
intensief en vaak in combinatie met 
elkaar ingeschakeld worden (AACAP, 
2007; Pelham & Fabiano, 2008).

PSYCHOFARMACA
De psychofarmacologische behan-
deling van ADHD bestaat vaak uit 
de toediening van psychostimu-
lantia op basis van methylfenidaat. 
Het is beschikbaar in preparaten 
met een kortdurende (o.a. Rilati-
ne®) en een langdurende werking 
(o.a. MPH modified release: Rila-
tine MR® en Concerta® XL of OROS 
MPH). Bij de middelen met kortdu-
rende werking duurt het effect van 
het middel enkele uren waardoor 
er twee tot drie dosissen per dag 
aangewezen zijn. Preparaten met 
langdurende werking zijn duurder 
maar maken bijkomende dosissen 
op school overbodig wat de behan-
deling meer privaat maakt en de 
therapietrouw verhoogt (Pelham 
et al., 2001; Wolraich et al., 2001;  
Greenhill, Findling, & Swanson, 
2002; Taylor et al., 2004). Uit studies 

blijkt dat MPH met kort- of lang-
durende werking niet superieur 
zijn ten aanzien van elkaar, maar 
wel ten opzichte van een placebo 
of medicatievrije conditie (Findling, 
Quinn, Hatch, Cameron, De Cory, & 
McDowell, 2006; Greenhill et al., 
2001; Greenhill, Findling, & Swan-
son, 2002; Pelham et al., 2001; Stein 
et al., 2003; Wilens et al., 2003). Deze 
stimulerende middelen verhogen 
de afgifte van dopamine en nor-
adrenaline in hersengebieden waar 
deze neurotransmitters actief zijn 
en remmen de heropname ervan 
in de cellen af, waardoor de activi-
teit in deze hersenregio’s toeneemt 
(Buitelaar & Kooij, 2000; Durston et 
al., 2003; Durston & Konrad, 2007). 
Een positieve respons voor alle pro-
bleemclusters wordt gerapporteerd 
bij meer dan 70 % van de kinderen 
(Buitelaar & Kooij, 2000). De vier 
meest gerepliceerde bijwerkingen 
zijn: een toename van inslaappro-
blemen (10-20%), verminderde eet-
lust (10-40%), misselijkheid/maag-
pijn (20%) en hoofdpijn (15%). Deze 
bijwerkingen treden echter vooral 
op in het begin van de behandeling 
en reageren meestal positief op aan-
passing van het doseringsschema 
(Buitelaar & Kooij, 2000). Wanneer 
de medicatie is uitgewerkt, kan dit 
zelfs bij een aantal kinderen leiden 
tot een ‘rebound-effect’, een verhe-
viging van de ADHD-verschijnselen, 
gekenmerkt door stemmingssymp-
tomen en geïrriteerd zijn (Stein et 
al., 2003). Het National Institute 
for Mental Health in de Verenigde 
Staten (NIHM; 1994) stelde vast dat 
80% van de kinderen die psychosti-
mulantia gebruikten ook nog me-
dicatie namen in de adolescentie. 
Dit cijfer valt terug naar 50% in de 
volwassenheid. Op basis van de be-
schikbare evidentie stelt men dat 
er geen negatieve consequenties 
van medicatiegebruik op lange ter-
mijn zijn en dat er noch lichamelijke 
noch psychologische verslaving van 
de medicatie optreedt (NIMH, 1994).

Naast deze psychostimulantia wor-
den ook niet-stimulerende midde-
len voorgeschreven zoals atomoxe-
tine (commerciële naam: Strattera 
®). Dit is een selectieve noradrena-

line reuptake inhibitor die kan voor-
geschreven worden bij kinderen 
vanaf 6 jaar. Atomoxetine is supe-
rieur aan een placebobehandeling 
voor het verminderen van de hyper-
activiteit en het verbeteren van de 
algemene levenskwaliteit (King et 
al., 2006).

NIET-MEDICAMENTEUZE 
BEHANDELING
Twee belangrijke componenten 
binnen de niet-medicamenteuze 
interventie van ADHD zijn psycho-
educatie en gedragsmodificatie-
technieken. Deze laatste zijn geba-
seerd op leertheoretische principes 
en omvatten vooral operante tech-
nieken zoals stimuluscontrole (bij-
voorbeeld afleiding voorkomen 
door speelgoed van de schoolbank 
te verwijderen), time-out (bijvoor-
beeld in de hoek staan), belonen 
van gewenst gedrag en negeren 
van ongewenst gedrag en zelfin-
structie (nl. aan de hand van een 
stappenplan gestructureerd een 
opdracht aanpakken) (Prins et al., 
1999). Deze gedragsmodificatie-
technieken kunnen de kernsymp-
tomen van ADHD reduceren indien 
zij consequent toegepast worden 
door ouders en leerkrachten. De 
gedragsveranderingen zijn evenwel 
kleiner dan bij medicamenteuze be-
handeling (Buitelaar & Kooij, 2000; 
Prins et al., 1999). Psycho-educatie 
is uiterst zinvol rond de tijd van de 
diagnose en als startpunt van de 
behandeling van ADHD. Psycho-
educatie vertrekt vanuit het idee 
van een blijvende kwetsbaarheid. 
Leren omgaan met deze kwetsbaar-
heid vraagt niet alleen inzicht in de 
achterliggende stoornis door zowel 
ouders, het kind als de andere leden 
van het gezin, maar ook om de aan-
vaarding van de eigen beperkingen 
en de aanpassing van het zelfbeeld 
in functie van een haalbaar toe-
komstperspectief.

Er is ruime wetenschappelijke evi-
dentie voor de effectiviteit van 
een (multi)therapie op basis van 
medicatie, psycho-educatie en ge-
dragsmodificatie in de behandeling 
van ADHD. Veel minder empirisch 
onderzoek is beschikbaar over de 
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deugdelijkheid van eliminatiedi-
eet, sensorische integratietherapie, 
neurofeedback en homeopathie. 
Zonder te beweren dat deze behan-
delingsvormen niet kunnen leiden 
tot symptoomreductie van ADHD, 
verdient het de voorkeur om deze 
interventies pas te initiëren nadat 
er meer wetenschappelijke eviden-
tie beschikbaar is over hun effecti-
viteit. 

ADHD IN DE 
CONSULTATIERUIMTE

Professioneel aan de slag gaan met 
kinderen met ADHD hoeft geen on-
mogelijke opdracht te zijn. Naast 
de algemene behandelingsvormen 
kan je als hulpverlener een consul-
tatie zo constructief mogelijk laten 
verlopen door een aantal regels in 
acht te nemen (Compernolle, 1998).

BEREID JE ALS HULPVERLENER 
GOED VOOR OP EEN SESSIE
Deze voorbereiding heeft zowel be-
trekking op tijd als op locatie. Kin-
deren met ADHD slagen er het bes-
te in om hun gedrag te beheersen 
in de ochtend of na een voldoende 
lange pauze waarin activiteit mo-
gelijk is (“uitraasperiode”). Het in-
plannen van de consultatie op één 
van die momenten biedt dan ook 
de beste garantie op een efficiënt 
verloop. Om de kans op afleiding 
tijdens de consultatie te verkleinen 
dient de ruimte prikkelarm te zijn. 
Overbodig materiaal in de nabij-
heid of in het gezichtsveld van het 
kind worden dus best verwijderd. 
Dit is evenwel geen pleidooi om in 
een kindonvriendelijke ruimte aan 
de slag te gaan.

BIED STRUCTUUR AAN HET KIND 
EN VOLG REGELS CONSEQUENT OP
Maak aan het begin van de eerste 
consultatie meteen afspraken over 
wat wel en niet getolereerd wordt 
in de samenwerking (bijvoorbeeld 
de stoel verlaten is enkel toege-
staan nadat hiervoor toestemming 
werd gevraagd). Grijp meteen en 
steeds in wanneer bepaalde afspra-
ken niet of onvoldoende worden 
nageleefd. Verhoog ook de voor-
spelbaarheid door een duidelijk (vi-

sueel) sessieplan voor te leggen: op 
die manier kan het kind zijn inspan-
ningen beter doseren.

BELOON HET KIND VOOR ZIJN/
HAAR INSPANNINGEN
De kans dat gewenst gedrag zich 
in de toekomst herhaalt, neemt 
drastisch toe wanneer we onmid-
dellijk na het gewenste gedrag een 
beloning geven. We kunnen het 
kind complimentjes geven voor 
zijn inspanning, we kunnen met 
een beloningskaart werken waar-
bij bijvoorbeeld om de 10 minuten 
een zonnetje kan verdiend worden 
die aan het eind van de sessie bij 
voldoende aantal kunnen ingeruild 
worden voor een kleine materiële 
beloning of een gezamenlijke (spel)
activiteit.

REAGEER DOORDACHT OP HET 
STELLEN VAN ONGEWENST 
GEDRAG VAN HET KIND
Het gevaar bestaat steeds dat we 
doorheen een consultatie zo sterk 
gericht zijn op het bereiken van 
de therapeutische doelstellingen 
dat we enkel met het “probleem” 
en niet langer met het “kind” aan 
de slag gaan. Het kind kan hierop 
reageren door aandacht op te ei-
sen, desnoods door het stellen 
van negatief gedrag (zoals schut-
tingstaal gebruiken, materiaal op 
de grond gooien). Wanneer we als 
hulpverlener hier telkens op ingaan 
en opmerkingen maken, dan krijgt 
het kind de aandacht, met andere 
woorden de beloning, waarnaar het 
op zoek was en vergroot de kans 
dat het gedrag in de toekomst nog 
meer zal gesteld worden. In derge-
lijke situaties is het dus belangrijk 
dat je als hulpverlener niet ingaat 
op het ongewenst gedrag en het 
kind op dat moment dus negeert. 
Het is echter wel een signaal dat er 
meer aandacht dient te komen voor 
positief gedrag op andere momen-
ten in de consultatie.

Wordt er evenwel ontoelaatbaar 
gedrag gesteld (zoals het vernielen 
van materiaal, het niet langer mee-
werken) dan is – nog steeds in com-
binatie met beloning – een straf 
wel op zijn plaats. Eén van de meest 

doeltreffende vormen van straf is 
“time-out”. Na het ongewenste ge-
drag wordt het kind zonder verdere 
aandacht of discussie gedurende  
2-3 minuten in een prikkelarme om-
geving geplaatst (zoals tegen de 
muur of in de hoek staan) zodat alle 
vormen van beloning wegvallen. 
Deze time-out geeft de kans aan 
de hulpverlener en het kind om de 
kalmte terug te vinden en nadien 
weer verder te gaan zonder negatief 
gevoel. Time-out wordt best in de 
eerste consultatie aan het kind uit-
gelegd zodat er geen discussie dient 
op te treden tijdens het toepassen 
ervan. Indien time-out herhaaldelijk 
faalt, kan een echte straf (zoals ex-
tra opdrachten) worden gegeven, zij 
het in zeer uitzonderlijke situaties.

BIED OPDRACHTEN OP EEN 
GESCHIKTE MANIER AAN
Omwille van de beperkte aandacht-
spanne van kinderen met ADHD 
slagen zij er niet vlot in om lange, 
meervoudige opdrachten tot een 
goed eind te brengen. Om de kans 
op succes en dus een aangename 
werksfeer te vergroten, doet de 
hulpverlener er goed aan om korte 
opdrachten één na één aan te bie-
den.

BESLUIT

ADHD is één van meest gediagnos-
ticeerde stoornissen in de kindertijd 
en in mindere mate in de adolescen-
tie. Niettegenstaande bestaan nog 
veel misverstanden over de stoor-
nis en wordt de term te pas en te 
onpas in de mond genomen. ADHD 
laat zich kenmerken door een zeer 
heterogeen symptoombeeld waar-
door de nood aan een onderbouw-
de, nauwgezette multidisciplinaire 
diagnostiek conform de DSM-IV TR 
criteria (APA, 2000) vereist is. Pro-
fessioneel werken met ADHD stelt 
bepaalde uitdagingen maar de 
hulpverlener is niet machteloos ten 
aanzien van de symptomatologie. 
Wanneer er gewerkt wordt vanuit 
een gestructureerd, positief kader 
waarin het kind – eerder dan zijn/
haar problemen – centraal staat, 
verkleint de kans op ongewenst ge-
drag en zien we misschien eerder 
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humor en creativiteit verschijnen in 
plaats van hyperactiviteit en impul-
siviteit.
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