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ADHD en 
corona- 
maatregelen
Tijdens de COVID-19-pandemie is extra 

aandacht nodig voor kinderen en jonge-

ren met ADHD | Het ‘nieuwe normaal’ van 

afstand houden, thuisonderwijs en weinig 

sociale contacten valt iedereen zwaar, 

maar voor kinderen en jongeren met 

ADHD en hun ouders geldt dat nog eens 

extra. Dat blijkt uit diverse onderzoeken 

die recent zijn uitgevoerd. Voor de Eu-

ropean ADHD Guidelines Group (EAGG) 

aanleiding om richtlijnen te formuleren 

voor de behandeling van ADHD tijdens 

de COVID-19-pandemie. 

Kinderen en jongeren met aandoeningen 
als ADHD zijn extra gevoelig voor stress 
door de coronamaatregelen, zo blijkt uit 
onderzoek.1,2 Er is geen dagelijks school- 
en huiswerkritme, ze hebben minder 
omgang met vrienden en er zijn hobby’s 
die door de maatregelen in het gedrang 
komen. Tel daarbij op de stress van het 
met familie thuis opgesloten zitten en de 
onzekerheid die het coronavirus met zich 
meebrengt. Een dergelijke verstoring van 
de normale routine kan het ADHD-gerela-
teerde gedrag verergeren.1 Onderwijs op 
afstand blijkt lastiger te realiseren voor 
kinderen en jongeren met ADHD.3 Hoewel 
sommige kinderen en jongeren met ADHD 
tijdens de coronapandemie beter functi-
oneren, heeft het zeker ook nadelen.4 Zo 

zitten kinderen en jongeren met ADHD 
tijdens de coronacrisis meer binnen, bewe-
gen ze minder, kijken ze meer tv en gamen 
ze meer.4 Ook ervaren ze vaker stress, 
depressieve gevoelens en gevoelens van 
eenzaamheid.4 Hoe meer stress kinderen 
en jongeren ervaren door de coronamaat-
regelen, hoe slechter ze functioneren.4 Het 
hebben van ADHD bemoeilijkt ook het 
opvolgen van de coronamaatregelen, zoals 
het houden van afstand. Hierdoor neemt 
het risico op besmetting met het coronavi-
rus toe.5 

 Behandeling van ADHD 
tijdens de COVID-19-pandemie
Een goede behandeling van ADHD is dus 
juist tijdens een lockdown belangrijk. Daar-
om heeft de European ADHD Guidelines 
Group (EAGG) recent richtlijnen opgesteld 
voor de behandeling van ADHD tijdens de 
COVID-19-pandemie.1 Volgens de EAGG is 
het juist tijdens strenge coronamaatrege-
len belangrijk dat de diagnosestelling en 
behandelingen van ADHD doorgaan, even-
tueel via telefonische of videoconsulten. 
Verder adviseert de EAGG om de dosering 
van ADHD-medicatie niet zomaar te ver-
hogen bij toename van problemen. Ook 
een verlaging van de dosering of stoppen 
met medicatie worden afgeraden omdat 
de coronamaatregelen juist de kans ver-
groten op een toename van problemen.
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 Tips voor ouders tijdens 
een lockdown
Volgens de EAGG is opvoedondersteuning 
voor ouders tijdens de coronapandemie 
nog belangrijker dan anders. Omdat op-
voedondersteuning tijdens een lockdown 
niet face-to-face gegeven kan worden, zijn 
ouders aangewezen op zelfhulpprogram-
ma’s. Daarnaast heeft de EAGG 6 belang-
rijke tips voor ouders met kinderen en 
jongeren met ADHD op een rij gezet.
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 Speciale aandacht voor 
jongeren met ADHD
De EAGG vraagt tijdens de coronapande-
mie speciale aandacht voor jongeren met 
ADHD. De coronamaatregelen kunnen bij 
hen leiden tot slaapproblemen, depres-
sieve gevoelens en familieconflicten.1 Het 
is goed als ouders in de coronatijd extra 
begrip hebben voor jongeren met ADHD, 
in contact proberen te blijven met hun 
kind en indien nodig hun kind helpen bij 
de dagelijkse routine. Ook scholen en 
leraren zouden jongeren met ADHD ex-
tra aandacht moeten geven. Volgens ze 
de online lessen, maken ze hun huiswerk 
en gaat het sociaal-emotioneel goed? Als 
er zorgen zijn, zouden leraren individueel 
maatwerk moeten aanbieden aan jongeren 
met ADHD en de ouders actief moeten 
ondersteunen.  
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1. BLIJF POSITIEF EN 
GEMOTIVEERD |  Onthoud dat 

geen enkele ouder perfect is.  

2. ZORG DAT ALLE 
GEZINSLEDEN WETEN 
WAT VAN HEN 
VERWACHT WORDT | Stel 

eenvoudige huisregels op en trek als 

ouders één lijn.

3. BOUW HET 
ZELFVERTROUWEN VAN 
JE KIND OP | Kinderen kunnen 

anders reageren als ze angstig en 

onzeker zijn. Neem de tijd om naar je 

kind te luisteren. Geef veel positieve 

feedback en probeer samen dingen te 

doen die jullie leuk vinden als gezin.

4. HELP JE KIND BIJ HET 
OPVOLGEN VAN 
INSTRUCTIES | Blijf kalm en 

geef waarschuwingen als je kind niet 

luistert.

5. BELOON GOED GEDRAG 

| Gebruik beloningen als je kind de 

regels opvolgt. Maak duidelijk wanneer 

je kind welke beloning krijgt en kom 

je belofte na. Gebruik alleen in het 

uiterste geval straffen.

6. BEPERK CONFLICTEN | Zorg 

voor een dagelijkse routine. Als je 

merkt dat je begint te overreageren: 

doe een stap terug, haal diep adem en 

tel tot 10.
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