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394.000 mensen in België  

•74.000 kinderen en adolescenten.  
(www.zitstil.be). 
 

•320.000 volwassenen. 
(De Ridder, Bruffaerts, Danckaerts, Bonnewyn & Demyttenaere, 
2008) 
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http://www.zitstil.be/
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Is dit ADHD?  

aandachtstekort 

overbeweeglijkheid 

impulsiviteit  

A 
D 
H 
D 
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• Voor de leeftijd van 12j aanwezig 
• Op meer dan één levensterrein 
• Er is lijden, disfunctioneren 
• Aantal ernst en frequentie van de symptomen bepalen de diagnose en de behandeling 

 

WAT ZIEN WE 

IN HET 

DAGELIJKS 

LEVEN?? 



half werk afleveren 
Veel te veel tegelijk  

AANDACHTSTEKORT 
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Geen tijd kunnen inschatten blindness 
for the future Niet in orde 

Is dit ADHD?  
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AANDACHTSTEKORT 

Verloren? 
Vergeten? 

Volgehouden 
aandacht een 

uitdaging! 

Moeite met planning 
5 voor 12 

Is dit ADHD?  



OVERBEWEEGLIJKHEID 
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Druk  
Tekenen op de 

rand Er valt altijd wel iets.. 

Is dit ADHD?  
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Rusteloos in je hoofd en 
je lijf 

Niet normaal op een stoel kunnen 
zitten wegzakken onder de bank… 

OVERBEWEEGLIJKHEID Is dit ADHD?  



IMPULSIVITEIT 
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Lijken onbeleefd en halen het 
bloed van onder je nagels 

Ze kunnen niet 
wachten 

Ze kunnen niet 
stoppen 

Is dit ADHD?  



10 

Altijd maar 
babbelen 

Emotioneel 
overstromen 

IMPULSIVITEIT Is dit ADHD?  



Impact 
gedurende 
de dag  



ADHD EEN MODEGRIL DIE AL MEER DAN 50 JAAR 
BESTAAT? 
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Aandachtsproblemen 
Hyperactiviteit  

Impulsiviteit  
 

+ 
Gedragsproblemen 

Leerproblemen 
Emotionele problemen 

Tics, autisme, dcd 
 

PERSOONLIJK LIJDEN 
Laag zelfwaardegevoel 
Ongelukken en verwondingen 
Roken middelengebruik 
Delinquentie 
 

PROBLEMEN OP SCHOOL/ WERK 
Leerachterstend 
Schools falen drop out 
Moeilijkheden op de werkvloer 
 

PROBLEMEN THUIS 
Stress binnen het gezin (% scheidingen) 
Moeilijkheden in de opvoeding 

 
SOCIALE PROBLEMEN 

Afgestoten door vrienden 
Relatieproblemen  

ADHD is een ernstig 
risico 
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https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNlvC3gJDVAhXCPFAKHQHECt8QjRwIBw&url=https://marthainwonderland.wordpress.com/2017/02/09/een-adhd-onderzoek-hoe-ziet-dat-er-uit/&psig=AFQjCNExguimonDkT5bZh43MPKpF6MeD6g&ust=1500370132700292
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de sterktes 



Veerkracht versterken van jongeren met ADHD  
Schets hoe deze jongeren omspringen met tegenslag  
Wat doet feedback met competentie (gevoel)  
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AUTONOMIE COMPETENTIE VERBONDENHEID 

PERSOONLIJKE GROEI EN WELBEVINDEN 

COMPETENTIE 



Veerkracht versterken 
Competentie 

• Frustraties beperken de lat niet verlagen maar aanpassen waar nodig! 

• Dingen laten doen waar ze goed in zijn! (spreekbeurt, op ontdekking, 
out of the box problemen laten oplossen, 

• Inzetten op de sterktes! 

• Zeer gevoelig voor positieve bekrachtiging veel meer dan andere 
kinderen! 

• Beloning in het nu niet enkel verbaal want mensen met adhd zijn 
materialisten! 
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Veerkracht versterken 
Autonomie 

• Zelf waar mogelijk 

• Ernaast en errond blijven staan 

• Zelfsturing extern ondersteunen 

• Herhalen herhalen herhalen  

• 1000 kansen beleid 

• Lijstjes, dril om te internaliseren 

• Voor autonomie problemsolvingvaardigheden versterken en trainen 
om vooruit te kijken. 
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Veerkracht versterken 
Verbondenheid 
• Inzetten op de relatie tussen ouder en kind, tussen kind en 

leerkracht, tussen kind en vriend,..  

• Een “tussenvolwassene” (een tante Mie een juf Anne) 

• Maken dat ze geliefd zijn door hun spontaniteit 

• Mensen met ADHD hebben een enorme kracht om zich te verbinden 
met anderen doordat ze een grotere capaciteit tot empathie hebben 
en gemakkelijk een ander perspectief innemen. 

• Inzetten om hen deel te laten zijn van een groep en hoe ze relaties 
met anderen kunnen herstellen als die beschadigd zijn. (zijzelf zijn 
zeer zeer vergevingsgezind maar als het verkorven is dan is het om 
zeep) 
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Concrete tips en handvatten  

6 tot 12 j 

Tieners en pubers 

Jongvolwassenen 
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Lagere school een hart van koekebrood 

Routines dagpatroon 
invulling 

Organisatie Keuzes  
beperken 

Kans tot 
herstel Duidelijke 

regels 

Afstemmen 
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Regel 1,  

Regel 2,  

Regel 3 

Choco of 
confituur 

Pick your 
battles 

Verwachtingen 
bijstellen 

Concrete tips en handvatten  



Pittige pubers 
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Overschat de 
puber niet. 
Onderschat 
jezelf niet. 

Stel grenzen houdt je 
eraan en hou voet bij 

stuk 

Geef 
ruimte om 
te kiezen 

Maak heldere 
duidelijke afspraken 

Help met 
sociale 

contacten 

Blijf in 
het hier 

& nu 

Denk vooruit 
in hun plaats 

Concrete tips en handvatten  



Draagkracht- draaglast 
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjii8DRxZDVAhXFaFAKHcmJDf8QjRwIBw&url=http://docplayer.nl/8375-Methoden-en-instrumenten-zelfregie-voor-ondersteuning-van-mensen-in-kwetsbare-situaties.html&psig=AFQjCNE5Q1YznUNveYM_ucKK7krffSSvaw&ust=1500388703946024


Eerlijke oprechte jongvolwassene 
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Concrete tips en handvatten  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw9JC8xZDVAhUFKlAKHQKHCPAQjRwIBw&url=http://watwerktstudio.nl/pages/52/instrument/48/Levenskracht.html&psig=AFQjCNEjMGa0HzT6eoFSrlW-ZMovi9J0zw&ust=1500388663916787
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWr8-3xJDVAhWBZVAKHdYTAAoQjRwIBw&url=http://nobleartemasaje.cl/tag/yoga/&psig=AFQjCNFEn-f8y6Dp1TxJikPP7L0hkJzUng&ust=1500388239621398


 Aanpak ADHD: stap 1, 2 & 3:  
 

1 

Psycho-educatie 

2 

Gedragsaanpak 

interventies thuis en 
op school 

3 

Medicatie   
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Aanpak ADHD  
Stap 1: Psycho-educatie 
 

• Inzicht in problematiek 

• Aanvaarding van de beperking 

• Inzetten op de krachten  

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNlvC3gJDVAhXCPFAKHQHECt8QjRwIBw&url=https://marthainwonderland.wordpress.com/2017/02/09/een-adhd-onderzoek-hoe-ziet-dat-er-uit/&psig=AFQjCNExguimonDkT5bZh43MPKpF6MeD6g&ust=1500370132700292


Aanvaarding van de beperking 

• Geen ‘niet willen’ maar (nog) ‘niet kunnen’ 

• Wat lukt wél al ?  

• Wat mag, wat moet ? 

• Wat willen we samen ? 
• Leerkracht-kind 

• Ouders-leerkracht-kind  

• Hulpverlener-ouders-kind 

• Arts-gezin-school 
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Aanpak ADHD  
Stap 1: Psycho-educatie 
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Aanpak ADHD  

Stap 2: Gedragsaanpak  
 

• Thuis en (of) op school  

• Basisprincipes op school  

 

Van frustratie naar 
opbouwende stimulatie 
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Aanpak ADHD  
Stap 3: Medicatie 

• liefst ná en in elk geval  
tegelijk met stap 1 en 2 

 

 



Diagnose?    JA… maar…   

ADHD is een dimensionele diagnose 

1. Spreek erover met (zorg)leerkracht, huisarts, kinderarts:  

    gedeelde zorg thuis, op school en buitenhuis  

2. Indien onvoldoende: neem contact op met CLB 

3. Zo nodig gespecialiseerde diagnostiek 
 

MAAR niet gewoon (af)wachten…  

samen zoeken en uitproberen, gedeelde zorg,  

gepaste hulp  (zoals bij hoge bloeddruk) 

ADHD 
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Behandelen?    JA… want…  

• Negatieve interacties: 2 per minuut > zelfbeeld 

• Complexe leermoeilijkheden 

• Vaker overzitten, uitsluiting, schoolstop 

• Meer kans op delinquent en antisociaal gedrag 

• Risico op verslaving  

 

 

 
+ 

- 
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Nationale webtool voor een optimaal 
zorgtraject ADHD voor alle kinderen en 
jongeren 

 



Een correcte diagnose en behandeling van ADHD  
voor alle kinderen en jongeren 

Doel: 
 Die ondersteuning en behandeling beschikbaar maken  

Klinisch handelen en interventies op basis van wetenschappelijk 
onderbouwde informatie 

 

ARGWAAN BIJ VELEN? 
 

 

 



Doel van de webtool 

1. De variatie in manier van diagnosestelling en behandeling 
verminderen.  

2. “Good practices” aanbieden die voldoende gebaseerd zijn op 
wetenschappelijk onderzoek en die voortkomen uit klinische 
ervaring in het werkveld. 

3. Angst voor “Het kookboek”  

4. Bevorderen van correcte kennisoverdracht. De overvloed aan 
informatie hanteerbaar maken. 

5. Transparantie over proces naar cliënten, context en maatschappij  

 



Webtool : uitgangspunten 

• Gratis 

• Gebruiksvriendelijk 

• Duurzaam 

• In beide landstalen 

• Volgens stepped care principes 

• Volgt traject van  
• Detectie 
• Diagnose 
• Behandeling 
• Opvolging 

 

DSM-
cut-off 

Stepped Care Continuum 

Symptom severity 
Symptom specificity 

Dysfunctioning 



Webtool : inhoud 

• Richtlijnen omzetten in praktijk 

• Voor alle betrokkenen (ouders, school, CLB, HA, specialisten) 

• Bevat 
• Visualisatie van het traject 

• Downloadable interviews, check- en vragenlijsten 

• Downloadable psycho-educatie 

• Adressenlijsten per provincie 

• Do’s en Don’ts 

• Multimodaal plan van aanpak 

 

 



SCOPE diagnostiek 

 

• Diagnose volgens geldende richtlijnen 

 

• Screening en 1e lijn ? Vroegdetectie en toeleiding ? 

 

• Diagnostisch protocol  
•  Minimaal protocol: wat moet ? 

•  Optimaal protocol: wat zou ideaal zijn ? 

  
 

 

 

• Uitleg over dimensionaliteit 
• Disfunctioneren als leidraad 
• Veranderend beeld met de leeftijd 

NIET TE SNEL 
SNEL GENOEG 



Lijst van mogelijkheden 

Lijst van nuttig onderzoeken 

Uitleg: wat kan er gedaan 
worden tijdens de fase waarin 

wordt gewacht op een 
diagnostisch onderzoek  

Rationale keuze 

Lijst van mogelijkheden 

Lijst van mogelijkheden 

Inclusief psycho-educatie differentiaal diagnose  

Lijst van nuttige vragen 

Prediagnostische 
fase 

Plan van aanpak expliciteren 

Andere betrokken hulpverleners contacteren 

Advies aanpak op school 

Advies aanpak thuis 

2e lijnsdiagnostiek in de 
provincie 

= link naar de sociale kaarten 
voor ADHD in elke provincie 

Verwijzen 

Algemeen gezondheidsbilan  

CLB 

Niet-specifieke oudertaining 
= link naar sociale kaarten 

Adviezen voeding en beweging 

1. Diagnostisch onderzoek 
 (wat te verwachten?) 

2. Goed diagnostisch team 
Algemene informatie 

Wanneer aan ADHD 

denken 

Prediagnostische 

fase 



Kwaliteitstoets 
diagnostisch team 

Diagnostische 
fase 

Lijst en indicaties 

Incl. aanvang, duur, setting 

Algemeen bilan Specifiek ADHD 

Differentiaal Diagnoses & 
Comorbiditeiten 

Onderzoeken op indicatie 
Klachteninventaris 

Krachteninventaris 

Ontwikkelingsanamnese 

Algemeen functioneren 

Ouder-kind functioneren 

Medische geschiedenis 

Familiale geschiedenis 

symptoominventaris 

vragenlijsten 

ouders 

leerkracht 

jongere 

Semi-gestructureerd 
interview ouders 

Somatische aandoeningen 

Telefonisch interview 
leerkracht 

Observatie kind 

Leer- en cognitive probl. 

Gedrags- en emotionele 

Lichamelijk OZ 

IQ 

Aandacht/EF/geheugen 

Leervorderingen 

Leervoorwaarden 

Psycho-affectief 

Pedagogisch 

Wanneer aan ADHD 

denken 

Prediagnostische 

fase 
Diagnostische fase 



Incl. sjabloon dossier 

Behandeling 
ADHD 

Psycho-educatie 

ADHD 

Kind 

Jongere 

Ouders 

School 

Behandeling ADHD 

Geïntegreerd 
behandelplan 

Beslisboom 

Behandelplan 

Niet-medicamenteuze 
behandeling 

Medicamenteuze 
behandeling Oudertraining 

Vaardigheidstrainingen 

Training leerkracht 

Online interventies 

Trainingen kind/jongere 

Cognitieve gedragstherapie 

Cognitieve trainingen 

Neurofeedback 

Voedingssupplementen 

Diëten  

Andere psychotherapieën 

Beweging 

Comorbiditeiten 

Beslisboom 

Principes Good Practice 

Opstarten medicatie 

Keuze en consent 

Vooronderzoeken 
en basisparameters 

Titrageschema’s 

Open titrage 

Blinde titrage 

Effectmeting 

Nevenwerkingen 

Behandeling 
opvolgen 

Principes Good Practice 

Beslisboom 

Follow-up 

Incl. sjabloon dossier 

Evaluatie effecten 

Therapie 
switchen/toevoegen 

Follow-up medicatie 

aanpak 
nevenwerkingen 

Onderbreken 

Afronden 

Aanpassingen context 

Thuis 

School 

Individuele therapie 

Plannen en organiseren 

Sociale vaardigheden 

Wanneer aan ADHD 

denken 

Prediagnostische 

fase 
Diagnostische fase Behandeling 

Behandeling 

Gezinstherapie 



 
Webtool operationeel eind 2017 

 
www.ADHDtraject.be 
www.trajetTDHA.be 

 

     Besluit 

http://www.adhdtraject.be/
http://www.trajettdha.be/


Ouders, kind, school 
met een zorg rond 

aandacht- en 
concentratiemoeilijkhed

en en/ of druk en 
impulsief gedrag  

Onderzoek en diagnostiek 
Centrum voor Ambulante 

Revalidatie 
 

Centrum Geestelijke 
Gezondheidszorg 

 
Kinder- en 

jeugdpsycholoog 
 

Kinder- en jeugdpsychiater 
Kinderneuroloog/ 

neuropediater 
 
 

Behandeling 
Psycho-educatie 

Psychologen, CLB, CAR 
 

Psychosociaal 
Kindgericht 

psychologen, CGG, CAR 
Contextgericht 

Thuisbegeleiding, CGG, CKG, 
psychologen, zelfhulpgroepen 

Gericht op onderwijsomgeving 
en vaardigheden 

CAR, CLB, logopedisten, 
psychomotore therapeuten 

 
Medicamenteus 

Kinder- en jeugdpsychiater, 
neuropediater,  

kinderneuroloog 
  

Aanhoudende 
problemen in de 

ontwikkeling         
op verschillende 

gebieden 
ondanks 

multimodale 
behandeling dan 
samenwerking 
met kinder- en 

jeugdpsychiatrie
, COS 

 

Opvoedings-
ondersteuning 

Opvoedingswinkel, 
Huizen van het kind, 

CKG, Stopp 4-7, 
Watchfull waiting   

Signalering en detectie 
CLB 

 
Huisarts 
 Pediater   

Continuiteit in de zorg door VINGER AAN DE POLS te houden  
(HA, ouders,..) 

INFO 

INFO 

IN
FO

 

IN
FO

 

IN
FO

 


