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Niet meer mensen met ADHD
dan 30 jaar geleden

Lotte Van Dyck is psychologe bij CODE. CODE is een 
expertisecentrum. Ze doen diagnoses en onderzoek en 
bieden hulp.

Wablieft: Wat is ADHD?
Lotte Van Dyck: ADHD staat voor 
'Attention Defi cit Hyperactivity Disorder'. 
Mensen met ADHD hebben problemen 
met concentratie en problemen met 
hyperactiviteit (veel bewegen). Die 
kunnen apart of samen voorkomen.

Bij ADHD denkt iedereen aan een 
kind als Brammetje Baas. Klopt dat ?
Niet kunnen stilzitten is één kenmerk. 
Sommige kinderen met ADHD kunnen 
wel stilzitten. ADHD is een complexe 
stoornis. Een diagnose is pas mogelijk 
na grondig onderzoek. Bij een 
onderzoek zijn verschillende experten 
betrokken. 

Hebben alleen kinderen ADHD?
In ons centrum komen ook volwassenen. 
Zij hebben al heel hun leven ADHD, 
maar de omgeving heeft hen geholpen. 
Hun mama legde altijd kleren klaar. 
Mama smeerde vroeger boterhammen 
en legt er een briefje bij: "vergeet je 
turnzak niet". Later belt de partner toch 
maar elke dag: "vergeet je de kinderen 
niet af te halen op school?" 

Mensen met ADHD nemen soms 
geneesmiddelen. Wat doen die 
precies?
ADHD is het gevolg van een storing in 
de hersenen. Medicijnen zoals Rilatine 
helpen om je beter te focussen. Je 
wordt rustiger. Je kan beter opletten in 
de klas of je beter concentreren op je 
werk. Door Rilatine voelen mensen zich 
beter in hun vel.  Een vrouw zei tegen 
mij: "het bespaart me ongeloofl ijk 
veel geld. Als ik nu ga winkelen met 
Rilatine, dan neem ik wat ik nodig 
heb. Anders leg ik erg veel in mijn kar. 
Ik kom thuis en ik zie dat ik nog vijf 
bussen wasmiddel had." 

Toen ik 15 jaar geleden op school 

zat, hoorde je nooit over ADHD. Nu 
hoor ik er veel over. Is het aantal 
mensen met ADHD gestegen?
Er zijn niet meer mensen met ADHD dan 
30 of 40 jaar geleden. Internationaal 
gebeurt er veel onderzoek. Het komt 
ook meer in de media. Jammer genoeg 
gebeurt dat meestal op een negatieve 
manier. Zo zijn er berichten dat ADHD 
niet bestaat. Stel je voor dat je net een 
diagnose ADHD krijgt. Dan is het nog 
moeilijker om te aanvaarden. Terwijl 
het wel een grote impact heeft op 
je leven. Er is dus nog werk om het 
beeld over ADHD opnieuw neutraal te 
krijgen. Mensen met ADHD krijgen niet 
altijd de zorg die ze nodig hebben.

Is er genoeg begrip?
Op school is het zelfs een scheldwoord 
geworden: ‘ADHD-er’. Daarom durven 
jongeren het soms niet toe te geven. 
Als iemand wat te veel beweegt en de 
leerkracht zegt: "heb je je pilletje nog 
niet genomen". Dan voelt dat kind 
zich beschaamd. Scholen hebben nu 
gelukkig meer kennis en gaan er beter 
mee om.

Meer info op: www.codelessius.eu

Enthousiasme en creatief denken

aan de drugs. Daar zijn we wel 
bang voor. 

Geen feestjes
Loïc heeft geen beste 
vriendje. Hij gaat niet naar 
verjaardagsfeestjes. Kindjes en 
ouders willen hem er niet bij 
omdat hij alles omver loopt. Hij 
is al wel verliefd geweest, maar 
dat meisje was bang van hem. 
Wij worden op familiefeesten 
niet meer gevraagd. We zijn 
te druk. We zitten bijna elke 
jaar alleen met Kerstmis en 
Nieuwjaar. (stilte) Mijn zus 
kwam met Nieuwjaar op bezoek. 
Samen met haar nieuwe vriend. 
Het eerste wat ze hem zei was: ‘Ik 
heb je gezegd dat ze druk zijn.’ 
Onbegrip, he. Mensen snappen 
niet wat je doormaakt. Dat 
kan niet. Alleen als ze genoeg 
informatie hebben, kunnen ze 
zich er iets bij voorstellen."

Ria van ZitStil weet dat ADHD 
ook positieve kanten heeft. 
Personen met ADHD zijn 
soms heel goed in creatief 
denken. Ze vinden originele 
oplossingen voor problemen. 
Ze hebben veel energie. En 
als ze beslissen om ergens 
voor te gaan, dan doen ze 
dat met veel enthousiasme. 

“Bij volwassenen zien we problemen 
met impulsiviteit. Ze veranderen 
bijvoorbeeld sneller van job dan andere 
mensen. 

Mensen met ADHD leven daar heel 
hun leven mee. Vooral op belangrijke 
momenten of bij veranderingen kunnen 
ze hulp gebruiken. Bijvoorbeeld als 
ze een studiekeuze moeten maken. 

Of als ze kinderen krijgen of gaan 
samenwonen. Dan moeten ze erop 
letten dat de andere partner niet te 
veel voor hen gaat zorgen. Dat is een 
gevaar. 

Zorgen voor een kind met ADHD legt 
extra druk op de ouders. Want zij 
moeten ook genoeg tijd maken voor 
elkaar. Een familie met een kindje 

met ADHD is levendiger dan andere 
gezinnen. Een beetje chaotisch. Maar 
ook heel boeiend.” 

Ria Van Den Heuvel is directeur van 
ZitStil, de organisatie die mensen met 
ADHD helpt. ZitStil geeft ook overal 
info over  ADHD.  

www.zitstil.be Leen Lesire


