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VEEL OUDERS EN FAMILIELEDEN VAN 
KINDEREN EN JONGEREN MET ADHD 
VERTELLEN DAT DE GROTE ONRUST EN 
DE TALRIJKE CONFLICTEN DIE HET KIND 
HEEFT MET OUDERS, LERAREN EN  
VRIENDEN IN HET DAGELIJKS LEVEN DE 
MEESTE TIJD IN BESLAG NEMEN

VOORWOORD
Veel ouders zien het gewelddadige gedrag als een 
probleem en een grote uitdaging; het kind creëert 
vaak problemen, zowel voor zichzelf als voor de om-
geving. Dit leidt tot een gevoel van machteloosheid 
en frustratie bij de ouders, die er alles aan willen 
doen om hun kind te helpen, maar tegelijkertijd niet 
kunnen accepteren dat ze een brutaal antwoord 
krijgen, bedreigd of geslagen worden of dat de 
inboedel soms schade oploopt.

Veel ouders krijgen hierdoor het gevoel constant 
voor een dilemma te staan. Ze voelen een innerlijk 
conflict tussen hun plicht om hun kind op te voeden 
en eisen aan hun kind te stellen en de taak om 
rekening te houden met hun kind en zijn problemen 
om de dagelijkse activiteiten voor het hele gezin 
vlot te laten verlopen.

Deze conflicten worden vaak veroorzaakt door de 
gewone dagelijkse eisen en omstandigheden. De 
conflicten worden vaak uitgelokt door een gebrek 
aan energie, veel temperament en de neiging van 
het kind om snel geïrriteerd te raken. Het kind 
wordt snel gefrustreerd, huilerig of verzet zich en 
reageert dit verbaal en/of fysiek af (bijvoorbeeld 
door te roepen, te vloeken, te dreigen, te bijten of te  
slaan). De reacties kunnen plotseling en onverwachts 
opkomen of worden uitgelokt door langdurige 
frustratie.
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HET DOEL 
VAN DEZE BROCHURE IS:
1.  woorden vinden voor de uitdagingen op 

gedragsgebied die uit een ADHD-diagnose 
kunnen voortvloeien;

2.	 	kennis	en	informatie	verschaffen	over	de 
redenen waarom het kind zo reageert;

3.  ideeën aanreiken voor hulpmiddelen om het 
kind of de jongere te ondersteunen en aan  
te pakken als er in het dagelijks leven veel  
gedragsproblemen zijn.
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WAT IS ADHD
– KORT GEZEGD:

ADHD is een neuro psychiatrische aandoening; 
dit betekent dat er in de hersenen bepaalde 
stoornissen aanwezig zijn die invloed uitoefenen 
op de persoonlijkheid en het gedrag van het 
kind. Bij ADHD is er sprake van drie belangrijke 
symptomen:

• Aandachtstekortstoornis
• Impulsiviteit
• Hyperactiviteit

Om aan de criteria voor de diagnose te voldoen 
moet het kind/ de jongere (onder andere) pro-
blemen hebben op alle drie gebieden, maar deze 
problemen kunnen op veel verschillende manieren 
tot uiting komen.

Wie ADHD heeft:

•  vindt het vaak moeilijk om stil te zitten en  
zich te concentreren;

•  vindt het vaak moeilijk om na te denken,  
zaken te overwegen en gevolgen te  
beoordelen alvorens te handelen;

•  heeft vaak moeite om zich een overzicht te  
vormen;

• raakt gemakkelijk gefrustreerd en geïrriteerd; 
•  heeft vaak een opgewonden en gewelddadig  

temperament: kort lontje, wordt boos en  
gef rustreerd over kleinigheden;

•  vindt het vaak moeilijk om zelfcontrole te  
behouden.
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Er is sprake van gedragsproblemen als gevolg van 
ADHD als het kind zijn gedrag moeilijk onder con-
trole kan houden. Het kind vertoont vaak ongeremd 
gedrag, waarbij het handelt of reageert zonder 
na te denken of voorzichtig te zijn. Het kind komt 
bijvoorbeeld afspraken niet na en gaat in tegen de 
gangbare normen en sociale regels. Het gedrag van 
kinderen met ADHD kan vaak problemen veroorza-
ken, zowel voor het kind zelf als zijn omgeving.

De reacties kunnen zeer impulsief zijn. Daarom slaagt 
het kind er niet altijd in om de gevolgen te overzien 
van zijn handelingen die deze impulsiviteit met zich 
meebrengt. Voor anderen is het moeilijk te begrijpen 
dat dit gedrag niet te wijten is aan een slechte op-
voeding, maar deel uitmaakt van het symptoombeeld 
bij kinderen/jongeren met ADHD. Het kind handelt 
niet uit slechte wil, het reageert meestal zonder na te 
denken op een bepaalde handeling.

WAT ZIJN 
GEDRAGSPROBLEMEN? 



OORZAKEN 
VAN GEDRAGSPROBLEMEN 
BIJ KINDEREN MET ADHD

De oorzaken van het gewelddadige gedrag van het 
kind zijn talrijk en zijn vaak een combinatie van 
problemen, kwetsbaarheid en de invloed van de 
omgeving. Populair gezegd hebben kinderen met 
ADHD geen filter om de externe en interne stimuli 
te sorteren en nemen ze daardoor te veel en on-
nodige indrukken in zich op, wat zorgt voor chaos 
en verwardheid in het hoofd. Daardoor kunnen zij 
moeilijk overzicht krijgen, hebben ze een gebrek 
aan energie en staan ze gauw ”in de overdrive”.

Als de hersenen van het kind in deze ”overdrive- 
stand” komen en het kind het overzicht verliest, 
aan te hoge eisen moet voldoen, dingen verkeerd 
begrijpt of zich verkeerd begrepen voelt, kunnen 

gewelddadige reacties met woede-uitbarstingen 
en agressief gedrag optreden. 

Het kind overtreedt de regels en eisen zelden 
bewust. Het bedenkt zijn afreagerende gedrag ook 
niet van te voren. Integendeel, het kind handelt en 
reageert meestal impulsief en slaagt er daarom 
niet in aan de gevolgen te denken of aan andere 
manieren om te reageren, totdat het te laat is.

Juist omdat het kind impulsief reageert heeft het 
later vaak spijt over zijn gedrag, wat tot gevolg kan 
hebben dat het kind verdrietig wordt en/of zich 
verslagen voelt.
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Als een kind ADHD heeft, valt te verwachten dat het kind in meerdere 
of mindere mate moeite zal hebben om zijn gedrag te beheersen. De 
gedragsproblemen kunnen in sommige gevallen echter zo ernstig zijn 
en zo sterk in het dagelijks leven van het kind ingrijpen, dat er een  
afzonderlijke diagnose met betrekking tot het gedrag moet worden 
gesteld – met andere woorden: een gedragsstoornis –. Dit betekent dat 
men heeft geoordeeld dat het gedrag zo gewelddadig en ingrijpend is 
voor het kind/de jongere dat het gewelddadige gedrag niet uitsluitend 
aan de diagnose ADHD toegeschreven kan worden.

De diagnose gedragsstoornis kan onafhankelijk van 
een ADHD-diagnose gesteld worden en heeft dus 
niet noodzakelijkerwijs iets met ADHD te maken.

Gedragsstoornissen worden gekenmerkt door een intensief, herhaald 
en permanent patroon van asociaal, agressief en tegendraads gedrag, 
dat wijst op een duidelijke inbreuk op de sociale verwachtingen en 
normen die voor de desbetreffende leeftijd gelden.

ADHD 
EN GEDRAGSSTOORNIS
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P  EDAGOGISCHE 
ONDERSTEUNING
EN GOEDE HULPMIDDELEN

16

BIJ EEN KIND/JONGERE MET ADHD EN
GEDRAGSPROBLEMEN IS HET BELANGRIJK
ONDERSTEUNING EN BEHANDELING TE
BIEDEN VOOR ZOWEL DE ADHD ALS DE
GEDRAGSPROBLEMEN OM EEN POSITIEVE
ONTWIKKELING EN HET WELZIJN TE
BEVORDEREN.
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HULPMIDDELEN VOOR HET KIND MET 
ADHD EN GEDRAGSPROBLEMEN
Het kind heeft behoefte aan structuur,  
voorspelbaarheid en herkenbaarheid.
•  Voor alle kinderen met ADHD geldt dat zij over 

het algemeen in hun dagelijkse leven hulp nodig 
hebben om hun activiteiten en taken te structureren. 
Dit om voorspelbaarheid, herkenbaarheid en overzicht 
te creëren. Dat schept rust en geeft minder chaos.

•  In een geagiteerde situatie, waarbij het kind onder 
druk staat, kan het ook helpen als de omgeving 
structuur probeert te creëren om het kind uit de 
situatie te halen. 

Conflictreducerende	communicatie
• Op een rustige toon praten met een duidelijke en 
 concrete woordkeuze.

•  Weinig woorden gebruiken, naar het kind luisteren 
en naar de lichaamstaal van het kind kijken. Sommige 
kinderen kunnen worden aangesproken als zij onder 
druk staan, bij andere kinderen is dat niet het geval.

	Afleiding
•  Als het kind onder druk staat kan men proberen het 

kind af te leiden met alternatieven, bijvoorbeeld een 
andere activiteit of een andere samenstelling van het 
gezelschap voorstellen. 
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Zorg voor plaats en ruimte
• Sommige kinderen moeten kunnen ”uitrazen”.

•  Help het kind een geschikte plaats te vinden waar 
het is toegestaan om uit te razen. Dit is een plaats 
waar het kind niet voor iedereen te kijk staat en 
waar het zichzelf of anderen geen schade kan 
toebrengen. Sommige ouders hebben goede er-
varingen met een bepaalde kamer in de woning 
waar het is toegestaan “uit te razen”.

•  Geef het kind de tijd die het nodig heeft.

 Wees zichtbaar 
•  Toon – hetzij verbaal, hetzij non-verbaal – dat 

er volwassenen aanwezig zijn op wie het kind 
een beroep kan doen als het daar behoefte aan 
heeft.

•  Sommige kinderen hebben behoefte aan tijd om 
alleen te zijn, terwijl andere kinderen graag een 
volwassene in de buurt hebben.

 Behoud de rust en het overzicht
• Als het kind onder druk staat, moet het zich 
 kunnen spiegelen aan rustige volwassenen, die  
 de rust en het overzicht bewaren.

•  Indien men als volwassene onvoldoende energie 
heeft om het gedrag van het kind in de gegeven 
situatie te hanteren, kan het een goed idee zijn 
een andere volwassene te vragen om het over te 
nemen.

Afscherming
•  Aangezien kinderen met ADHD moeite hebben 

om stimuli te filteren, kan het een goed idee zijn 
om het kind in de loop van de dag of in bepaalde 
situaties tijdens de dag af te schermen van onno-
dige prikkels. Zo krijgt het kind de mogelijkheid 
om overzicht te creëren en wordt vermeden dat 
het ”in de overdrive” komt.

• In situaties met veel opwinding kan het een goed  
 idee zijn onnodige prikkels weg te nemen, zodat  
 het kind zich op zo min mogelijk zaken hoeft te  
 concentreren. 

Help het kind met het uitwerken van nieu-
we strategieën 
•  Ontwerp samen met het kind – als u er allebei 

zin in hebt – duidelijke, concrete en doelgerichte 
strategieën ofwel stappenplannen. Hiervan kan 
het kind gebruik maken als het zijn overzicht 
verliest, “in de overdrive” staat, onder druk staat 
of in een conflictsituatie terechtkomt.
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• Wees tegemoetkomend als het kind zelf met een  
 voorstel komt.

•  Nieuwe strategieën of handelswijzen vragen 
tijd om aangeleerd te worden; daarom is het 
belangrijk dat de volwassene geduld heeft en 
accepteert dat het kind hier tijd voor nodig heeft.

•  Help het kind om aan de nieuwe strategieën te 
denken.

•  Een nieuwe strategie kan zijn dat men weggaat 
bij datgene wat stress veroorzaakt en naar de 
afgesproken ‘veilige of afgeschermde kamer’ gaat. 
Het kan ook helpen om wat heel anders te gaan 
doen zoals op een trampoline springen, onder een 
dekbed gaan liggen, naar muziek luisteren of een 
boek te lezen.

Gedragsproblemen vereisen een pedagogische 
benadering, met adviezen en begeleiding voor 
het kind, de ouders en het netwerk. Zoek hulp bij 
begeleiders, gemeenten en verenigingen die hulp 
kunnen bieden met betrekking tot onderwijs, be-
geleiding en eventueel professionele behandeling.
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