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 ADHD en wat dit betekent voor een gezin

“Ik kan mijn hoofd niet uitzetten, snap je?”
'Brammetje Baas' is een film over een druk kind: Brammetje. Hij woont samen met zijn mama, papa en zusje. Hij is zeven jaar en 
zit net in het eerste leerjaar. Brammetje is druk. Hij kan niet stilzitten. “Stilzitten, hoe kan je dat nu vragen? Benen zijn gemaakt 
om te bewegen!” 

Brammetje kan zich niet concentreren. 
Hij beweegt ook heel veel. “Mijn 
hersenen bewegen altijd, dus ik ook.” 
Brammetje stoot dingen om, eet traag 
en wiebelt de hele tijd met zijn benen. 
Zijn meester begrijpt hem niet. Soms 
droomt Brammetje dat hij een raket 
maakt van een bus: een raketbus. Daar 
wil hij dan mee wegvliegen. 
 Je kan de film nu zien in de cinema. In 
veel bibs kan je de film huren.

In de film komt nooit het woord ADHD 
voor. Maar toch denk ik bij Brammetje 
meteen aan ADHD. Wat is ADHD 
precies? En hoe ga je ermee om? We 
vroegen het aan drie mensen: mama 
Christine, psychologe Lotte Van Dyck 
en Ria Van Den Heuvel, directeur van 
ZitStil.

“Wij zitten elk jaar alleen met Kerstmis en Nieuwjaar”

Pipi in de broek
“Op school is het begonnen. In de 
eerste kleuterklas deed Loïc plots 
weer in zijn broek. Hij kon nog niet 
goed spreken. Hij was agressief 
omdat hij niet kon zeggen wat hij 
wou. We hebben veel gepraat met 
de school. Hij kreeg een matje in de 
klas. Daar moest hij gaan op zitten als 
hij onrustig was. Dat hielp niet veel. 
Thuis was het ook moeilijk. Als ik Loïc 
in de hoek zette of ik zei: ‘nee, Loïc’, 
dan keek hij naar mij alsof hij wou 
zeggen: ‘mama, ik begrijp niet wat je 
bedoelt’. 

Dikke duim
We wisten niet goed wat we moesten 
doen. Het is niet omdat je kinderen 
hebt, dat je weet hoe je elke situatie 
moet aanpakken. We zijn bij het 
STOP-team terechtgekomen. Deze 
mensen geven tips over positief 
opvoeden. Bij het minste wat je kind 
goed doet: dikke duim (en ze houdt 
haar duim omhoog).  Daardoor werd 
Loïc al kalmer. STOP helpt niet alleen 
de ouders, ook het kind zelf en de 
school. Dat is fantastisch. Zij zeiden al 
dat Loïc misschien ADHD had.

Test test test
Nu zit Loïc in de derde kleuterklas. 
Aan het begin van het schooljaar zei 

de directrice: “Volgend jaar zal dat 
niet lukken met Loïc op onze school.” 
Toen is de bal aan het rollen gegaan. 
Ik wil dat mijn zoon naar een goede 
school gaat. En ik wil dat hij kan 
volgen in de les. Via het STOP-team 
zijn we bij een centrum gekomen. Zij 
hebben veel testen gedaan. Toen was 
het echt duidelijk dat Loïc een zware 
vorm van ADHD heeft. 

Twee minuten
Loïc kan niet stilzitten. Langer 
dan twee minuten kan hij zich 
niet concentreren.  Hij heeft ook 
uitbarstingen. Dan is hij te actief 
en moet je proberen hem rustig 
te maken. Hij doet dingen die niet 
mogen. Je maakt je zenuwachtig. Hij 
roept. Jij roept. 

Oef, het is ADHD
Ik had nooit verwacht dat de term 
ADHD voor ons zo’n opluchting zou 
zijn. Nu weten we dat het niet aan 
onze opvoeding ligt. Vijf jaar lang 
hebben we gedaan wat we konden.  
Vijf jaar, dat begint te wegen. 
Iedereen heeft grenzen. Ik zie mijn 
kinderen doodgraag. Maar ik heb 
Loïc al een keer een mep op zijn 
billen gegeven. (stilte) En dan denk ik: 
‘Christine, let toch op. Je had jezelf 
beter in de hand moeten houden.’

Soms is het te veel
Soms sta ik in de file en pesten de 
kinderen elkaar op de achterbank in de 
auto. Dat is me soms te veel. Dan stap 
ik uit en gil ik ‘waaaa’ en zwaai ik naar 
de andere mensen. Die kunnen dan 
eens goed lachen. Als dat in een film 
gebeurt, ligt de helft van de zaal plat. 

ADHD bestaat niet?
We zeggen niet tegen iedereen dat 
Loïc ADHD heeft. De meeste mensen 
begrijpen het niet. Ze denken dat 
ADHD niet bestaat en dat een kind 
gewoon druk is. ‘Je moet dat kind 
kalmeren’, zeggen ze dan, ‘want dat 
zijn moeilijke kinderen.’ Dat klopt 
niet! Het zijn geen moeilijke kinderen. 
Ze hebben gewoon een storing in de 
hersenen. Daardoor kunnen ze zich 
niet concentreren en bewegen ze te 
veel. Punt. 

Bewegen
Soms kom ik ergens met de drie 
kindjes. Loïc begint rond te lopen. 
‘Zoeft’ van hier naar daar, springt op de 
banken. In al zijn enthousiasme geeft 
hij soms een ander kindje een duw. Per 
ongeluk. De andere twee volgen zijn 
voorbeeld. Andere ouders bekijken mij 
dan scheef. Maar mijn kinderen mogen 
van mij bewegen. Laat een kind een 
kind zijn. Daar kunnen andere mensen 
niet goed tegen. 

Chaos
De ADHD van Loïc heeft grote invloed 

op onze andere twee kinderen. Ze 
nemen alles over. Tijdens het eten 
springt Loïc recht. Hij roept ‘ik ben een 
ridder, ik heb een zwaard.’ Hij loopt 
rond, de andere twee doen mee. Ze 
roepen, het eten ligt op de grond. En 
het is chaos.

Hemel
Loïc neemt nu al twee weken Rilatine. 
Een wereld van verschil! Hij begrijpt 
wat ik zeg. Hij kan zich een half uur 
concentreren en blijft zitten! Ik moet 
niet elke twee minuten zeggen: ‘Loïc 
stop, Loïc nee.’ Dat is hemels. Het is 
echt een gigantisch verschil. Ik wil niet 
meer terug naar hiervoor.
Mensen denken dat Rilatine slecht is. 
Dat je kind een plantje wordt. Dat is niet 
zo. Als je hem volpropt wel, natuurlijk. 
Maar wij willen geen stil kind. Wij 
hebben een levendig, gelukkig, actief 
kind. Dat willen we zo houden. Rilatine 
geeft Loïc de kans om zich beter te 
concentreren. Het medicijn werkt vier 
uur. Dan is het uitgewerkt. Je kan er 
dus niet aan verslaafd geraken.
Nu is er ook tijd om de andere twee 
kinderen aandacht te geven. Daarvoor 
waren we alleen bezig met Loïc. 

Tiener
Wij zijn bang voor later. Nu geven de 
juffen hem de pilletjes. Wat als Loïc een 
tiener is? Misschien is hij dan rebels en 
neemt hij die pillen niet. Dan kan hij 
zich niet meer concentreren en lukt het 
niet goed op school. Wie weet raakt hij 

Christine heeft drie kinderen. Haar oudste kind, Loïc, is vijf jaar. 
In februari kreeg hij de diagnose ADHD.  “We wandelden door 
de hel. Maar nu zien we licht aan het einde van de tunnel.” 


