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Jonge kinderen
hebben geen

ADHD

Prof. dr. Laura Batstra heeft een duidelijke missie:
“We moeten voorkomen dat we jonge kinderen
onnodig opzadelen met een ziektelabel.” Haar
hartenkreet komt voort uit zowel onderzoek als
praktijkervaringen. “Er wordt veel te snel een label
op een kind geplakt.” Met name als het gaat om
ADHD kan dit verkeerd uitpakken. “Jonge kinderen
kun je nog niet op deze stoornis diagnosticeren.”
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“Ik vind het geldverslindende gespeur
naar psychiatrische ziektes in jonge
kinderen tenenkrommend”

‘Voorkom overdiagnostiek van
ADHD zonder het riskeren
van onderbehandeling’

Wetenschappers van de universiteit
van Nijmegen speuren onder leiding
van professor Jan Buitelaar naar tekenen van ADHD bij heel jonge kinderen.”
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‘Het gunstige effect van ritalin is
tijdelijk en ebt weg op den duur’

Te meer daar de jeugdzorg kampt met
tekorten en kinderen en gezinnen met
zware problemen vaak geen of slechte
hulp krijgen!”

Misvattingen
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studie gedaan naar de misvattingen

praktijk bewezen. De bevindingen zijn
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Over het medicijngebruik voor ADHD
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inzetten op het weer kunnen zien van

komende misvattingen over ADHD wor-

Versterk opvoedomgeving

gewenst gedrag en goede bedoelin-

den uitgelegd. (zie kader).
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‘Er wordt te snel
gesproken in
termen van labels”

“Als moeder heb ik vaak ervaren hoe
snel er wordt gesproken in termen van
labels. Mijn kinderen zijn inmiddels
verdacht geweest van ADHD, ADD,
PDD-NOS, dyslexie en hoogbegaafdheid. Eentje heeft bijvoorbeeld een
hekel aan lezen. Nou, dan valt onmiddellijk de term dyslexie. Daar moet aan
gesjord worden, hé. Vanuit school willen ze dat je met zo’n kind extra gaat
lezen. Als je dan zegt van ‘hij is geen
lezer’, dan moet je stevig in je schoenen staan als ouder om tegen zo’n
schooladvies in te gaan. Toch ben ik

Dr. Laura Batstra:
“Waak voor
overdiagnostisering”

blij dat we dat gedaan hebben, want
de betreffende zoon is – naast een
enorme belhamel – ook een relaxte en
zelfverzekerde jongen die nu met
terechte trots een vak leert op het
VMBO.”
Overigens blijft het opvoeden voor
Batstra, ondanks haar achtergrond en

Project Druk
& Dwars
De projectorganisatie van Druk &
Dwars is in handen van de Rijksuniversiteit Groningen en het Noordelijk Onderwijsgilde. Vanuit het
project wordt de opvoedomgeving
van kinderen versterkt. Daarmee
hoopt men onnodige psychiatrische classificaties en behandelingen bij kinderen te voorkomen.
Specialistische hulp kan dan bewaard blijven voor degenen met
de meest ernstige en hardnekkige
problematiek. Op de website
drukendwars.nl staan onder de
knop ‘Voorlichting’ filmpjes die
in een paar minuten veelvoorkomend misverstanden over ADHD
bespreken.

werkervaring, een uitdaging. “Ik weet
natuurlijk theoretisch precies wat ik
moet doen. Ik ken alle regels en heb
een trits aan handleidingen geschreven, maar in de praktijk is het vaak
anders. Dan ben je moe of heb je ruzie
met je echtgenoot of stress van het
plaats die van haar zelf. “Het is

werk. Er is altijd wel iets aan de hand

gewoon fantastisch om te kijken hoe

waardoor de theorie leuk is, maar

die zes opgroeien. Dit geldt ook

waarbij het niet haalbaar is om dat

voor waar ze tegenaanlopen. Het

helemaal perfect te doen.” In dit licht

gaat natuurlijk niet allemaal van

roept zij professionals op ouders er op

een leien dakje. Er is altijd wel wat.

te wijzen dat ze een beetje mededo-

Ik vind het mooi om te zien hoe ze

gen met zichzelf mogen hebben. “Het

daar dan mee omgaan en zich met

opvoeden hoeft niet helemaal perfect.

vallen en opstaan ontwikkelen.” Niet

Ze mogen fouten maken. Het is heel

verwonderlijk raakt haar ouderrol

normaal dat het niet voor de volle 100%

regelmatig haar onderzoeksgebied.

lukt.” l
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