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Beste ouders,

het dagelijks leven met een kind met 
ADHD betekent voor gezinnen vaak 
een grote belasting. Met name uw 
eigen behoeften komen vaak op het 
tweede plan: bij ruzies tussen de 
kinderen onderling, bij problemen op 
school of in andere situaties - het zijn 
altijd de ouders die moeten proberen 
oplossingen te vinden.

Wanneer bij uw kind ADHD 
(Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder) is gediagnosticeerd, loopt u 
vast ook tegen problemen aan en 
zullen er geregeld vragen in u 
opkomen.

In deze brochure willen wij u ideeën 
aan de hand doen waarmee u het 
dagelijks leven beter aan kunt en u 
informeren over ADHD en school. 
Daarnaast hebben wij wat tips op een 
rijtje gezet voor vrijetijdsbesteding 
met uw kind. 

Bekijk onze gehele serie brochures 
wanneer u meer informatie over 
ADHD of speciaal voor kinderen 
geschreven materiaal zoekt. Het is  
de moeite waard. 
 
Meer informatie kunt u ook vinden op 
www.AandachtvoorADHD.nl.
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 Symptomen van ADHD

Concentratieproblemen
Kinderen of jongeren met 
concentratieproblemen:

»  maken vaak slordige fouten of 
letten niet op details;

»  zijn vaak dromerig of kunnen de 
aandacht er niet bijhouden;

»  lijken niet te luisteren ook wanneer 
zij direct worden aangesproken en/of

»  zijn zeer vergeetachtig en daardoor 
vaak niet in staat zelf zaken te 
organiseren.

Impulsiviteit
Impulsieve kinderen en jongeren 
reageren door:

»  antwoord te geven voordat de vraag 
volledig is gesteld;

»  niet te kunnen wachten tot ze aan 
de beurt zijn;

»  anderen in de rede te vallen of door 
hen heen te praten.

Hyperactiviteit
Hyperactieve kinderen:

»  kunnen vaak hun voeten niet 
stilhouden en draaien terwijl ze 
staan of zitten;

»  onderbreken zittende bezigheden 
door op te springen of rond te lopen 
en rennen of klauteren, waar ze zich 
ook bevinden.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is een van de meest 
voorkomende psychische stoornissen. Er wordt geschat dat in Nederland bij 
zo’n 2,9% van de kinderen jonger dan 18 jaar ADHD voorkomt. Ongeveer 72% 
van de kinderen met ADHD heeft ook als volwassene ADHD.*

ADHD wordt gekenmerkt door drie hoofd- of kernsymptomen:

Wat is ADHD?

*  https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/adhd/cijfers-context/huidige-situatie#bron--node-de-gebruikte-methode-om-adhd-te-
schatten-bepaalt-uitkomsten
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Praten over ADHD

 Met het kind praten

De meeste kinderen willen graag 
‘normaal’ zijn, net als alle andere 
kinderen. Kinderen met ADHD 
merken vaak al voor de diagnose 
wordt gesteld dat ze anders zijn dan 
andere kinderen, zonder dat ze dat 
kunnen uitleggen.

De diagnose: opluchting of 
weerstand
Als het gevoel anders te zijn wordt 
bevestigd door een medische 
diagnose kan dat een opluchting zijn 
voor ouders en kind: de diagnose 
verklaart eindelijk bepaalde gevoelens 
en gedragingen en de problemen die 
ontstaan. Vaak is de bevestiging 
echter ook moeilijk, met name voor 
oudere kinderen of tieners: deze 
groep ziet in de diagnose het bewijs 
voor het anders zijn of zelfs het ziek 
zijn. 

De deskundige legt uit
Als uw arts het daarmee eens is, 
wordt de uitleg over ADHD soms 
gemakkelijker aangenomen als het 
kind de diagnose van hem/haar als 
neutrale derde en deskundige te 
horen en uitgelegd krijgt.

Ouders als belangrijke 
gesprekspartners 
Toch zal uw kind behoefte hebben  
om met u over de stoornis te praten. 
Dergelijke gesprekken moeten 
voorzichtig worden gevoerd. Daarbij 
zijn de volgende omstandigheden van 
belang:

»  Kies de plaats en het moment zo dat 
u ongestoord en zonder haast kunt 
praten.

»  Kies een moment waarop de sfeer 
ontspannen is: na een ruzie of  
een zware schooldag zijn de 
omstandigheden niet goed voor 
zo’n gesprek.

 Met de broers en zussen praten

Als water en vuur
Het is heel normaal dat kinderen  
in het gezin af en toe ruzie hebben.  
In gezinnen met een kind met ADHD 
loopt dat echter regelmatig de 
spuigaten uit. De rivaliteit tussen de 
kinderen kan een extra belasting 
vormen voor het gezin.

Conflicten tussen de kinderen
Voor de broers en zussen van 
kinderen met ADHD ontstaat snel het 
idee dat het gezinsleven alleen nog 
maar om het kind met ADHD draait: 
dagindeling, gesprekken, regels - 
alles wordt afgestemd op hem of haar. 

Aan de andere kant is ook de 
verhouding van het kind met ADHD 
met de andere kinderen uit het gezin 
vaak lastig: Broers of zussen worden 
als voorbeeld gezien en op hen wordt 
- in de beleving van het kind met 
ADHD - veel minder vaak geprikkeld 
gereageerd.

Open praten over ADHD
Om de conflicten tussen de kinderen 
zo klein mogelijk te houden, is het 
belangrijk om ook de broers/zussen 
uitleg te geven over ADHD.

»  De kinderen leren wat ADHD is, ze 
leren de stoornis te accepteren en 
het gedrag van hun broer of zus in 
dit licht te plaatsen.

»  U bent een voorbeeld voor uw 
kinderen: als u de stoornis erkent en 
accepteert, zal dat voor uw kinderen 
ook eenvoudiger zijn.

Oudere kinderen, met name tieners in de 
puberteit willen over bepaalde onderwerpen 
niet meer praten met hun ouders. 
Geforceerde gesprekken leiden dan vaak 
niet tot het gewenste resultaat. Het is in dat 
geval belangrijk dat uw kind een andere 
gesprekspartner vindt. Misschien is er een 
familielid of bekende aan wie u uw kind 
toevertrouwt. 



8 9

 De ochtendroutine

Voor veel kinderen met ADHD is 
’s ochtends opstaan een bijzonder 
moeilijke fase. Er moeten veel taken 
in korte tijd worden uitgevoerd en er 
zijn veel wisselingen.

Een indeling structureert de ochtend
Om meer structuur in de ochtend aan 
te brengen kan een indeling handig 
zijn. Bedenk:

»  Wat moet er worden gedaan?

»  Hoeveel tijd heeft uw kind nodig 
voor de verschillende taken?

»  Hoeveel tijd is er in totaal nodig?

Maak op basis hiervan een planning, 
waarop duidelijk is aangegeven hoe 
laat uw kind elke dag op moet staan 
en welke taken er dan moeten worden 
uitgevoerd. Hang deze planning goed 
zichtbaar op, zodat uw kind dagelijks 
kan zien of hij/zij goed op schema ligt.

Elke ochtend is gelijk
De vaste structuren helpen echter 
alleen als er ook aan wordt 
vastgehouden. Wanneer iedere 
ochtend op dezelfde manier verloopt, 
leidt dit in het gunstigste geval tot 
een soort van gewenning. Het zal  
niet eenvoudig zijn om altijd de 
vastgestelde tijden aan te houden. 

Daarom geldt: stel duidelijk 
geformuleerde regels op en spreek 
consequenties af wanneer ze niet 
worden nagekomen.

Het dagelijks leven  
met ADHD

 De dag goed onder controle
Kinderen met ADHD hebben vaak behoefte aan vaste regels en structuur 
om hun dag te organiseren, ook als ze al wat ouder zijn. Steeds dezelfde 
indeling en herhalende rituelen geven hun zekerheid en de dag kan beter 
worden gepland.

»  Maak een dagindeling met een vaste volgorde. Afhankelijk van de 
leeftijd van het kind kan dit schriftelijk of met plaatjes.

»  Eventueel ontbrekend tijdsgevoel kan worden gecompenseerd met  
een wekker die een alarm geeft als een fase van de dag is afgesloten, 
bijvoorbeeld na 30 minuten huiswerk maken.
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 De avondroutine

De meeste kinderen willen ’s avonds 
liever nog met de volwassenen 
opblijven in plaats van naar bed te 
gaan. Bij kinderen met ADHD kan 
deze ‘normale’ tegenzin een groot 
probleem worden. Veel kinderen 
hebben moeilijkheden om de nodige 
rust te vinden om in slaap te vallen.

Stimulansen bieden
Misschien helpt het uw kind als u ook 
een positief aspect verbindt aan het
‘stomme naar bed gaan’. Voer een 
avondritueel in waar uw kind van 
geniet, bijvoorbeeld een verhaaltje 
voor het slapen gaan, een 
knuffelmoment of iets dergelijks.

Te luid of te zacht
Sommige kinderen horen ’s avonds 
‘het gras groeien’, anderen kunnen  
de absolute rust - ook wat betreft  
de andere zintuigen - nauwelijks 
verdragen. Daarom is het zaak de 
omgeving aan te passen: bij kinderen 
die overgevoelig zijn voor prikkels 
moet de ruimte donker en rustig zijn. 

Bij kinderen die moeite hebben met 
het gebrek aan prikkels kan 
bijvoorbeeld een projectielamp helpen 
die bewegende schaduwen of beelden 
op het plafond geeft.

Een indeling voor de avond
Ook ’s avonds kan het helpen de taken 
goed te plannen en altijd op dezelfde 
wijze uit te voeren. Bedenk daarvoor 
het volgende:

»  Wanneer moet uw kind in slaap 
gevallen zijn?

»  Welke taken moeten er eerst worden 
uitgevoerd en hoelang duren die?

»  Hoelang mag het ‘beloningsdeel’ 
duren?

Tip
Reken de benodigde tijd terug  
vanaf de bedtijd. Zo begint u met 
voldoende tijd de voorbereiding 
voor het naar bed gaan. Jongeren 
zullen juist in de avonduren meer 
zelf verantwoordelijk willen zijn. 
Deze overgang naar meer vrijheid 
moet echter in van tevoren 
afgesproken stappen worden 
aangeleerd. Houd daarbij vooral 
goed vast aan vaste afspraken.
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 Crisismomenten

Veel ouders van kinderen met ADHD 
kennen het probleem dat hun kind 
volledig onverwacht en met 
ongekende intensiteit een woede-
uitbarsting krijgt. Eenmaal in razernij 
laten deze kinderen zich vaak maar 
moeilijk of helemaal niet meer 
stoppen. Ook de eigenlijke reden voor 
de woede doet er niet meer toe: het 
gaat niet meer om het verloren schrift 
of de gemene broer.

Inhoudelijk argumenteren
Het kind is in dit stadium niet meer 
bereikbaar voor logische argumenten 
of kalmerende opmerkingen.  
Probeer daarom niet met het kind  
te discussiëren of het met logische 
argumenten tot rust te brengen. 
Bespreek de situatie liever later, 
bijvoorbeeld de volgende dag.

Afstand nemen
Wanneer uw kind een aanval van 
razernij krijgt kan een time-out 
helpen. Dan stuurt u uw kind aan het 
begin van zo’n aanval kordaat en op 
rustige toon naar een van tevoren 
afgesproken plaats, om daar tot rust 
te komen. 

Deze ‘time-out’ is geen straf, maar 
dient om de gemoederen tot rust te 
laten komen en afstand te nemen.  
De plaats mag geen afleiding bieden 
en het kind ook niet angstig maken. 
Hiervoor is bijvoorbeeld de ouderlijke 
slaapkamer geschikt. Wanneer het 
kind daar niet naartoe wil gaan, kunt 
u ook de ruimte verlaten.

 De positieve kanten zien

Het is belangrijk - voor u en het kind 
- om van tijd tot tijd de positieve 
kanten van de ander voor ogen te 
houden, ook wanneer dat lastig lijkt.

»  Maak een lijst met positieve punten: 
wat uw kind goed kan en wat u leuk 
vindt aan hem/haar.

»  Probeer vooruitgang vast te houden. 
Let ook op details die beter gaan.

»  Laat blijken als uw kind iets goed 
doet en beloon hem/haar daarvoor.

»  Veel ouders hebben baat bij een 
‘spel- en ontspanningsmoment’ 
waarin de opdrachten en 
voorwaarden nu eens op de 
achtergrond staan. Op dat moment 
is het belangrijkste doel om samen 
plezier te hebben, bijvoorbeeld 
samen te spelen.

»  Soms helpt het om naar het kind te 
kijken als het slaapt. Dan is het 
ontspannen en vredig en is het 
gemakkelijker om te bedenken wat 
zo leuk is aan het kind.

Tips voor de omgang met 
woedeaanvallen

»  Het belangrijkst is: blijf rustig.  
Als u ook boos wordt, zal de situatie 
sneller escaleren.

»  Probeer bij woedeaanvallen vroeg  
te reageren, niet pas als het kind al 
razend is.

»  Prijs het kind als het weer tot rust is 
gekomen.

»  Woede-uitbarstingen mogen niet 
lonend zijn: het kind mag daarna 
niet zijn/haar zin krijgen en hij/zij 
mag niet uitkomen onder de 
opdrachten die aanleiding waren 
voor de uitbarsting.

»  Prijs het kind als het in een typische 
situatie niet vervalt in een 
woedeaanval.

Het dagelijks leven met een kind met ADHD 
zit vol met opdrachten, herhalingen en 
waarschuwingen - daaruit kan snel een 
negatief beeld ontstaan. Ouders zien het 
kind alleen nog als ‘lastpak’ en kinderen de 
ouders als ‘mopperaars’ of ‘opzichters’. 
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 Voorbereiding op de schooldag

Om problemen op school te 
voorkomen is het voor kinderen met 
ADHD heel belangrijk om thuis al  
de schooldag voor te bereiden. De 
volgende tips kunnen daarbij helpen:

»  Pak de schooltas al in op een 
afgesproken moment op de dag 
ervoor. Daarbij hoort ook het 
voorbereiden van materialen,  
bijvoorbeeld het slijpen van 
potloden. Op school moet alles 
meteen startklaar zijn.

»  Markeer de schriften voor de 
verschillende vakken met 
verschillend gekleurde kaften.

»  Bundel schriften en boeken die bij 
elkaar horen, bijvoorbeeld met 
behulp van een map of in aparte 
vakken van de schooltas.

»  Help bij het gebruik van de agenda, 
schrijf eventueel de basisgegevens 
erin, zodat alleen de belangrijkste 
informatie nog maar hoeft te 
worden ingeschreven.

»  Laat speelgoed of andere spullen die 
niet met school te maken hebben uit 
de schooltas.

Op school

 Uitdagingen op school
Door de symptomen van ADHD liggen moeilijkheden op school vaak in 
het verschiet. Het geringe concentratievermogen, het wispelturige 
gedrag, de lichamelijke onrust of de dromerigheid - deze voor ADHD 
typische eigenschappen passen niet goed bij de eisen die op school aan 
kinderen worden gesteld.
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 Huiswerk

Huiswerk maken is voor veel kinderen 
met ADHD het moeilijkste moment 
van de dag. Het lijkt vol met eindeloze 
getallenrijen bij wiskunde, langzaam 
in elkaar overlopende woorden bij 
Nederlands en totaal onbelangrijk 
gevonden jaartallen bij geschiedenis.

Er ontstaat een vicieuze cirkel
Als huiswerk maken steeds weer 
mislukt wordt het op een gegeven 
moment niet meer gemaakt. Er treden 
achterstanden op en het huiswerk 
verwordt tot een onneembare berg.

De zenuwen nemen toe
Ook voor de ouders wordt huiswerk 
maken een oefening in geduld: 
voortdurend aansporen, opletten  
en controleren is nodig. 

Ok het gewenste succes, bijvoorbeeld 
een goed cijfer voor het volgende 
proefwerk blijft vaak uit. Niet zelden 
leidt samen huiswerk maken tot een 
stevige ruzie of de gevreesde woede-
uitbarsting.

 Tips

»  Zorg dat u bij of in de buurt van uw 
kind bent als hij/zij huiswerk maakt.

»  Maak gebruik van een agenda,  
het liefst in overleg met de docent. 
Daarmee houden u en uw kind beter 
overzicht.

»  Laat uw kind altijd op dezelfde 
plaats huiswerk maken, bij voorkeur 
aan een bureau. De plaats moet 
vooraf, bijvoorbeeld de avond van 
tevoren, opgeruimd en zo leeg 
mogelijk zijn gemaakt.

»  Een regelmatig huiswerkmoment, 
bijvoorbeeld na het eten, helpt om 
van huiswerk maken een routine  
te maken. ’s Avonds wordt de 
concentratie minder, plan het 
huiswerkmoment daarom niet te 
laat.

»  Voorkom afleiding en denk daarbij 
aan meerdere zintuigen, dus 
bijvoorbeeld aan zien en horen.

»  Maak duidelijke afspraken: niet 
spelen of eten en geen telefoon of 
andere afleiding tijdens het maken 
van huiswerk.

»  Houd kleine pauzes op vaste 
momenten, bijvoorbeeld elk half 
uur vijf minuten pauze. Wanneer 
het huiswerk maken langer duurt 
dan een uur moet een langere pauze 
van 15 minuten worden ingepland.

»  Overleg met de docent welke 
individuele hulpmiddelen kunnen 
worden gebruikt.

»  Help uw kind bij het maken van 
huiswerk, herhaal de op school 
behandelde stof en wees zo goed 
mogelijk zijn/haar partner.

»  Prijs de inspanningen en moeite die 
het kind doet, ook als de resultaten 
misschien nog voor verbetering 
vatbaar zijn.
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 Hulp op school

Ook op school zijn er zaken die het 
kind kunnen helpen om met succes 
aan het onderwijs deel te nemen. Deze 
tips kunt u met de docent en uw kind 
bespreken.

»  Een plekje alleen en zo dicht 
mogelijk bij de docent in de buurt 
kan het kind helpen, omdat het 
minder wordt afgeleid en de docent 
sneller kan helpen of ingrijpen.

»  Vaste regels in de klas helpen het 
kind. Ze moeten bij voorkeur goed 
zichtbaar in het klaslokaal worden 
opgehangen.

»  Net als thuis moet op de werktafel 
van het kind op school alleen het op 
dat moment benodigde materiaal 
liggen en moet verder alles 
opgeruimd zijn.

»  Het kind mag niet als negatief 
voorbeeld voor de klasgenoten 
worden gebruikt of voor schut 
worden gezet.

»  Om de concentratie van het kind 
vast te houden zonder daarbij het 
lesgeven te onderbreken, kan 
oogcontact of het afspreken van  
een geheim teken met de docent 
(bijvoorbeeld voor: let op!) helpen.

»  Aan de drang van het kind om te 
bewegen, kan met behulp van 
kleinere opdrachten worden 
tegemoetgekomen, bijvoorbeeld als 
het kind ‘hulpje’ is en mag opstaan 
om de schriften in te zamelen. Het 
belangrijkst vinden de meeste 
kinderen echter de relatie met de 
docent.

»  Ook de kwaliteiten van het kind 
moeten worden opgemerkt en 
geprezen.

»  De docent moet het kind 
beschermen tegen discriminatie. 
Daarom is het belangrijk om met de 
docent in gesprek te gaan. Meer 
daarover kunt u lezen in het 
hoofdstuk ‘Praten met de docent’ 
op pagina 19 van deze brochure.

 Praten met de docent
Om ervoor te zorgen dat er op school voor uw kind door de ADHD geen 
problemen ontstaan zijn gesprekken met de docent noodzakelijk. Maak 
een afspraak met de docent voor een moment waarop u allebei rust en 
tijd hebt. Gesprekken tussen ‘de bedrijven door’ zijn te hectisch en te 
kort voor dit onderwerp.
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In het gesprek moeten de problemen 
zo goed mogelijk op een rijtje worden 
gezet, zodat ze gezamenlijk kunnen 
worden aangepakt. Hoe eerder 
problemen worden herkend, des te 
beter u kunt bijsturen voordat de 
situatie escaleert. 
De volgende punten kunnen helpen 
om de situatie te verhelderen:

»   Hoe gedraagt het kind zich op 
school?

»  Heeft hij/zij vrienden? Hoe is de 
relatie met de klasgenoten?

  »  Zijn er problemen met de 
resultaten? Zo ja, op welk gebied 
precies?

»  Welke sterke en zwakke punten ziet 
de docent bij het kind?

»  Hoe reageert het kind op de docent, 
in welke situatie?

»  Welke strategieën helpen thuis?

»  Welke strategieën vindt de docent 
nuttig?

  

Misschien gedraagt uw kind zich op school 
heel anders dan thuis, waardoor de door de 
docent geschetste problemen en inzichten 
nieuw voor u kunnen zijn.

 Problemen herkennen en aanpakken

Helaas is de relatie tussen docenten 
en ouders niet altijd harmonisch en 
meewerkend. De partijen kunnen 
elkaar de schuld geven en er kan 
sprake zijn van wederzijds onbegrip. 
Het is belangrijk dat de partijen zich 
ook kunnen verplaatsen in de rol van 

de ander. Bedenk tijdens het gesprek 
met de docent:

»  Wellicht heeft de docent nog niet 
zoveel ervaring met ADHD. Is er 
voorafgaand aan het gesprek 
misschien behoefte aan literatuur?

»  Ouders willen hun kind beschermen, 
vooral tegen scherpe kritiek. Zie 
negatieve mededelingen niet direct 
als een aanval, maar als hulp om de 
problemen zichtbaar te maken.

»  Probeer samen naar oplossingen te 
zoeken of stel zelf direct oplossingen 
voor.

»  Maak altijd duidelijk: van een 
verbetering van de situatie 
profiteren beide partijen.

»  Misschien hebben niet alle docenten 
meteen veel interesse in het 
onderwerp. Wanneer een docent 
echter open staat voor nieuwe 
regels en methodes en deze 
succesvol blijken, zullen de andere 
docenten deze ook overnemen.

Wanneer u merkt dat de samenwerking 
met de docent ook met veel moeite 
niet mogelijk is, kunt u zich wenden 
tot bijvoorbeeld de interne begeleider, 
de mentor of de school psycholoog.  
Als hogere instantie kan de  
klachten commissie van de school  
of de onder wijsinspectie worden 
ingeschakeld. Daarbij moet u bedenken 
dat een conflictueuze relatie met de 
docent of de school niet goed is voor 

de onderlinge sfeer. Indien de situatie 
niet kan worden opgelost ondanks 
bemiddeling van een derde kan het 
zinvol zijn van school te wisselen. 
Onvoldoende hulp aan het kind  
hoeft u in geen geval te accepteren: 
daardoor kunnen achterstanden 
ontstaan die later maar moeilijk terug 
te draaien zijn.

 De relatie goed houden

 Als niets meer gaat
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Wat moet ik de docent vertellen?
Ouders zijn wettelijk niet verplicht de 
docent te informeren over de stoornis. 
Het is echter belangrijk te bedenken 
dat de docent alleen op de juiste wijze 
op het kind en zijn problemen kan 
reageren als hij/zij ook op de hoogte 
is van de bijzonderheden. 

Daarbij komt dat het verzwijgen van 
de problemen in de loop der tijd een 
negatieve invloed kan hebben op de 
relatie tussen leerling en docent en  
op de cijfers.

Geheimhoudingsplicht
Wanneer de docent in zijn functie  
een diagnose te horen krijgt, heeft  
hij de plicht daarover te zwijgen:  
de informatie mag niet zonder 
toestemming van de ouders worden 
doorgegeven aan andere leerlingen  
of andere docenten.

Hulp bij de diagnose
Docenten zijn niet verplicht om 
vragenlijsten in te vullen over het 
gedrag van hun leerlingen, ook niet 
als daarom wordt gevraagd in 
verband met het stellen van de 
medische diagnose. Ze kunnen het 
natuurlijk wel op vrijwillige basis 
doen.

Als u de docent uitlegt hoe belangrijk 
het voor u of uw kind is en waarom 
een goede diagnose ook voor de 
docent nuttig is, is hij/zij misschien 
eerder geneigd om te helpen.

 Medicatie

Of het noodzakelijk is dat een kind 
medicijnen slikt, is een medische 
beslissing die alleen door een 
deskundige, dus een arts, kan worden 
genomen. Docenten of schoolleiders 
mogen het gebruik van door een arts 
voorgeschreven medicatie in hun 
klaslokaal of op ‘hun school’ niet 
verbieden.

Innemen van medicatie
Wanneer een kind ADHD heeft,  
kan het zijn dat het medicijnen moet 
innemen tijdens schooltijd of een 
excursie. Veel ouders vinden het lastig 
om het kind medicijnen mee te geven 
en zouden graag willen dat de docent 
helpt. Docenten zijn hier echter zelf 
vaak huiverig voor in verband met 
hun juridische positie. 

Over het algemeen geldt dat docenten 
geen medisch opgeleid personeel zijn 
en in principe geen medicijnen mogen 
toedienen. In specifieke gevallen 
dient u daarom te achterhalen wat  
de actuele protocollen op dit gebied 
voorschrijven. 

U kunt de docent ook vragen om  
het kind te herinneren aan het 
innemen van de medicatie of om de 
alarmfunctie toe te staan van een 
horloge of speciaal medicijndoosje 
met herinneringsfunctie.

Als u de docent uitlegt hoe belangrijk het 
voor u of uw kind is en waarom een goede 
diagnose ook voor de docent nuttig is, is hij/
zij misschien eerder geneigd om te helpen.

   Rechten en plichten
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  Voor het eerst  
naar school

 Onderwijsvorm

Wanneer de problematiek bekend is 
voordat het kind naar school gaat, kan 
misschien ook bij een verder normale 
ontwikkeling de vraag spelen of het 
kind nog een jaartje moet wachten. 
Voordeel daarvan is dat het kind meer 
tijd krijgt om zichzelf te ontwikkelen. 

Aan de andere kant blijft er misschien 
minder ruimte over om op de 
basisschool een klas over te doen, 
omdat het kind dan veel ouder is dan 
zijn/haar klasgenoten. Een tussen-
oplossing kan een extra jaar in groep 1 
of 2 zijn, zodat het kind meer tijd 
krijgt en langzaam bekend wordt met 
het leven op school.

Elke school is anders
Voor het kind naar school gaat,  
moet worden besloten naar welke 
school het kind zal gaan. Ook scholen 
die hetzelfde type onderwijs bieden, 
kunnen zeer verschillend zijn. 
Daarom is een persoonlijk gesprek 
met een docent of de directeur vaak 
de beste manier om specifieke 
informatie in te winnen.

Alternatieve onderwijsvormen
Veel ouders vragen zich af of 
alternatieve onderwijsvormen, zoals 
montessorischolen of vrije scholen 
geschikter zijn voor hun kind met 
ADHD. Daarbij moet het volgende in 
overweging worden genomen:

 Schoolkeuze
Als gevolg van de te voorziene moeilijkheden is het ingrijpend en vaak 
ook moeilijk voor een kind met ADHD om op de basisschool te beginnen 
of naar de middelbare school te gaan. Veel ouders vragen zich daarom af 
wanneer hun kind het best kan beginnen op school en welke 
onderwijsvorm het meest geschikt is.
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Mogelijke voordelen van 
alternatieve onderwijsvormen:

»  Minder nadruk op prestaties en 
cijfers.

»  Er wordt eventueel meer rekening 
gehouden met de persoonlijkheid 
van het kind.

»  Meer aandacht voor sociale 
vaardigheden.

Mogelijke nadelen van alternatieve 
onderwijsvormen:

»  Vaak wordt er een groter beroep 
gedaan op het eigen initiatief en 
zelfstandig leren en wordt er 
minder structuur en regels geboden.

»  Afhankelijk van de onderwijsvorm 
zijn de klassen groter.

»  Mindere prestaties van kinderen 
kunnen door het ontbreken van 
cijfers over het hoofd worden 
gezien.

 Middelbare scholen

Na de basisschool is het de vraag bij 
welke onderwijsvorm het kind het 
best zal gedijen. De beslissing over 
een middelbare school moet goed 
worden overwogen en in overleg met 
vertrouwenspersonen moeten de 
voor- en nadelen worden besproken.

Wat kan het kind aan?
Bij de keuze van onderwijsvorm speelt 
vaak de vraag of een onderwijsvorm 
moet worden gekozen waarbij het 
kind maximaal kan presteren en een 
zo hoog mogelijke kwalificatie kan 
behalen. Aan de andere kant kan het 
voortdurend op de tenen lopen met 
soms tegenvallende resultaten de 
frustratie over en afkeer van de school 
vergroten.

De mogelijkheden voor de toekomst 
liggen open
Misschien zijn u en uw kind meer 
tevreden en ontspannen als het kind 
een vmbo-diploma behaalt en daarna 
doorgaat naar het mbo.
Later bestaat immers nog de 
mogelijkheid door te stromen naar 
het hbo of door middel van bijscholing 
extra kwalificaties te behalen.

Passend onderwijs
Oudervereniging Balans versterkt  
de positie van ouders van kinderen  
en jongeren met ontwikkelings-
problemen bij leren en/of gedrag. Dit 
doet Balans door belangenbehartiging 
en uitwisseling van kennis en 
ervaringen tussen ouders, onderwijs, 
zorg en wetenschap. Kijk voor meer 
informatie over de activiteiten van 
Balans op: www.balansdigitaal.nl

Meer informatie over ADHD en  
school kunt u vinden op  
http://www.AandachtvoorADHD.nl
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 Individuele sporten

Veel kinderen met ADHD houden met 
name van sporten waarbij strikte en 
duidelijke regels gelden, bijvoorbeeld 
judo. Kinderen met ADHD zijn vaak 
gek op dieren. In dat geval is paard-
rijden of voltigeren een geschikte sport. 
Bij voltige leert uw kind gymnastische 
oefeningen te doen op de rug van een 
paard.

Veel kinderen kiezen ook voor  
sporten waarbij ze worden uitgedaagd 
om snel te denken en te reageren. 
Anderen houden juist weer van zeer 
gestructureerde, rustige bezigheden, 
zoals vissen.

 

Voorbeelden van mogelijk sporten:

»  Judo.

»  Hardlopen/atletiek.

»  Fietsen.

»  Zwemmen.

»  Klimmen.

»  Trampolinespringen.

»  Paardrijden/voltigeren.

»  Boogschieten.

»  Zeilen.

»  Vissen.

»  Vechtsport.

Sport en vrije tijd

 Sport
De vrijetijdsbesteding van een kind hangt natuurlijk af van zijn/haar 
persoonlijke voorkeur en interesses. Wanneer het kind een activiteit leuk 
vindt, zal het gemotiveerd zijn en zich eerder houden aan noodzakelijke 
regels en voorwaarden. Ook op dit gebied is de ene activiteit geschikter 
voor kinderen met ADHD dan de andere.

Op zoek naar een voor uw kind geschikte 
sport zult u misschien een beetje moeten 
uitproberen welke sporten goed bij uw kind 
passen. Daarvoor zijn introductielessen zeer 
geschikt. Vaak kunnen dan de benodigde 
materialen eerst worden geleend. 
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  Computer en  
televisie

Kinderen met ADHD hebben vaak het 
gevoel dat ze niet bij een groep horen. 
Samenwerken binnen verenigingen 
komt vaak tegemoet aan hun wens 
om te kunnen helpen. Het aanbod 
verschilt per regio. U kunt het aanbod 
voor de leeftijdsklasse van uw kind 
het best direct bij de vereniging 
navragen. De meeste verenigingen 
hebben ook een website waarop veel 
informatie is te vinden.

Langdurige spellen met veel 
spelregels zijn voor kinderen met 
ADHD vaak moeilijk, omdat er aan 
veel voorwaarden tegelijk moet 
worden voldaan. Dat kan natuurlijk 
worden gezien als een oefening, maar 
er kan ook te veel van het kind worden 
gevraagd. Bedenk daarom, afhankelijk 
van de ontwikkeling van uw kind, hoe 
ingewikkeld de spelregels van het spel 
mogen zijn.

Veel kinderen met ADHD houden van 
bouwen met lego of blokken. Voordeel 
daarvan is dat het spel natuurlijke 
regels heeft: een slordig gebouwde 
toren stort bijvoorbeeld gemakkelijk 
in. Ook rollenspellen zijn bij kinderen 
vaak populair. Materialen die bij het 
rollenspel kunnen worden gebruikt 
zijn bijvoorbeeld poppen, barbies of 
playmobilpoppetjes.

Veel kinderen met ADHD houden van 
televisiekijken of computerspelletjes. 
De snel wisselende indrukken komen 
tegemoet aan hun behoefte aan veel 
input en hun impulsiviteit. Aan de 
andere kant kan de televisie of 
computer het kind ook overprikkelen 
of ophitsen en een regelrechte 
tijdvreter worden. 

Het beeldschermgebruik geeft in veel 
gezinnen aanleiding tot ruzies. Het 
komt aan op de dosis. Wanneer er 
vaste regels en een beperkte tijd voor 
het gebruik van beeldschermen 
worden afgesproken, kan de interesse 
van het kind op dit gebied ook positief 
uitpakken. 

Met educatieve programma’s kan het 
kind veel leren. Daarnaast verwerft 
het kind op die manier belangrijke 
vaardigheden: tenslotte is computer-
kennis tegenwoordig bijna altijd 
noodzakelijk op school en in het 
latere beroepsleven.

Kinderen met ADHD worden door  
de ouders vaak beschreven als 
buitengewoon fantasievol en creatief. 
Deze kwaliteiten kunnen ook in de 
vrijetijdsbesteding worden 
aangesproken, bijvoorbeeld door 
schilderlessen of het bezoek van 
naschools kunstonderwijs.

Door de lessen blijft de interesse van 
het kind bestaan en ervaart het 
successen op dit gebied. Mogelijke 
creatieve bezigheden zijn:

»  Muziekschool/muziekles.

»  Knutselclub.

»  Tekenles.

»  Koor/zangles.

 Groepsactiviteiten  Spelletjes   Creatieve  
bezigheden
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Bedenk dus van tevoren:

»  Wat zijn de plannen?

»  Interesseert het kind zich voor alle 
onderdelen?

»  Hoelang lukt het hem/haar om  
‘bij de les te blijven’?

»  Wat kan helpen om wachttijden te 
overbruggen (bijvoorbeeld een boek 
of reisspelletje)?

»  Heeft het kind pauzes nodig waarin 
er geen nieuwe prikkels ontstaan? 
Wanneer zijn deze nodig?

»  Is er een alternatief plan als niet 
alles loopt zoals gewenst? Bepaal 
voor het begin van het dagje uit 
duidelijke regels en consequenties 
voor het kind en bespreek deze met 
het kind.  

De keuze van de activiteit is ook heel 
belangrijk. Kies uitjes waar uw kind 
enthousiast van wordt, maar die 
niet te veel vergen van hem/haar.

Enkele suggesties:

»  Interactieve musea: een overzicht 
van alle musea die leuk zijn voor 
kinderen vindt u op 
www.museumkids.nl.

»  Dierentuinen.

»  Planetaria en sterrenwachten.

»  Grotten/mijnen bezichtigen.

 Uitjes
Een dagje uit met een kind met ADHD vereist een zeer goede planning: 
wanneer het kind zich verveelt of juist te veel prikkels krijgt, kan een 
gezellig uitje eindigen in een groot fiasco.
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Tijd voor jezelf nemen, jezelf iets 
gunnen - dat is bij de opvoeding van 
een kind met ADHD makkelijker 
gezegd dan gedaan. Probeer toch om 
een paar minuten vrij te nemen. 

Tenslotte moeten ook uw energie-
reserves weer worden aangevuld, 
zodat u het dagelijks leven met uw 
kind weer rustig en stabiel aankunt. 
Daarbij hoeft u niet meteen een hele 
dag vrij te nemen: vaak helpt een  
half uurtje al om de accu weer wat  
op te laden.

»  Misschien kunt u overwegen of alle 
taken wel meteen moeten worden 
uitgevoerd: moet de was echt 
vanavond worden gedaan of is 
morgen ook goed?

»  Zet uw partner of vrienden en 
familie in bij de opvang van het kind 
om vaste momenten voor uzelf te 
realiseren.

»  Misschien is er in een zelfhulpgroep 
wel iemand die zo nu en dan wil 
komen helpen.

Voor jezelf zorgen
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