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Gebruikelijke  gevolgtoestanden
Behandelings-
mogelijkheden



ADHD is een stoornis die zowel bij jongens als bij meis-
jes vaak voorkomt. Men schat dat 2 tot 5% van alle 
kinderen in meerdere of mindere mate ADHD-symp-
tomen heeft.

Uit onderzoek blijkt dat ADHD even vaak bij jongens 
als bij meisjes voorkomt. Toch wordt ADHD twee tot 
drie maal zo vaak bij jongens als bij meisjes ontdekt en 
gediagnosticeerd.

Jongens met ADHD zijn onderling even verschillend als 
andere kinderen. Toch zijn er enkele gemeenschap   - 
p lijke kenmerken bij jongens met ADHD die begrip en 
soms ook een echte behandeling vereisen. Daarom is 
het belangrijk dat ADHD bij jongens wordt ontdekt en 
begrepen. Dit moet met aandacht voor hun situatie en 
problemen gebeuren. Het is belangrijk om niet met 
een veroordelende blik  te kijken en ze alleen te zien als 
jongens die niet kunnen stilzitten, niet kunnen leren en 
‘altijd beginnen te vechten’.
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Het doel van deze brochure is:
•  de gemeenschappelijke kenmerken en uitdagingen van jongens met ADHD te beschrijven;
• de verschillen tussen jongens met ADHD te beschrijven;
• voorstellen te formuleren om jongens met ADHD zo goed mogelijk te ondersteunen en daarmee een goed  
 leven als kind en volwassene op te bouwen.



5



 

6



 

ADHD is een zogenaamde neuropsychiatrische stoor-
nis, wat betekent dat de symptomen van ADHD  
veroorzaakt worden doordat de hersenen van kinderen  
met ADHD op een iets andere manier zijn samen-
gesteld en ontwikkeld dan de hersenen van andere  
kinderen. ADHD is in hoge mate erfelijk; daarom is 
het heel waarschijnlijk dat andere kinderen of vol-
wassenen uit één gezin soortgelijke problemen en 
uitdagingen ondervinden.

Aangenomen wordt dat de symptomen van ADHD 
veroorzaakt worden door een vertraagde rijping van 
sommige delen van de hersenen.  De hoofdoorzaak 
van de meeste ADHD-symptomen is een vermin-
derde hoeveelheid van de signaalstof dopamine in 
sommige delen van de hersenen  (voornamelijk in het 
voorste gedeelte van de hersenen, de frontaalkwab).

Bij de diagnose ADHD
horen de volgende symptomen:
• Concentratie- en aandachtsproblemen
•  Hyperactiviteit
•  Impulsiviteit

De symptomen moeten in meerdere situaties voor-
komen (d.w.z. meestal zowel op school als thuis), en 
de symptomen moeten zodanig problematisch zijn 
dat ze aanleiding geven tot een aanzienlijke functi-
onele beperking.

Indien iemand geen symptomen van hyperactiviteit 
en impulsiviteit heeft, maar wel belangrijke concen-
tratie- en aandachtsproblemen, kan hij de diagnose 
ADD (ADHD zonder hyperactiviteit) krijgen.
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ADHD wordt veel vaker aangetoond bij jongens dan 
bij meisjes. Dat is waarschijnlijk grotendeels een  
gevolg van het feit dat jongens met ADHD veel  
minder vaak ‘over het hoofd gezien worden’. Hierdoor 
worden ze ook veel vaker doorverwezen, onderzocht 
en gediagnosticeerd dan meisjes met ADHD. Waar-
om is dat zo?

Jongens zijn vanuit hun aard actiever en extraverter 
dan de meeste meisjes. Typisch jongens en typisch 
meisjesspeelgoed zijn verschillend. Meisjes zijn vaak 
beter dan (de meeste) jongens in staat om op school 
stil te zitten in de klas, te luisteren naar wat de leraar 
zegt en de taken en het huiswerk uit te voeren die ze 
opkrijgen. Daarom worden meer meisjes dan jongens 
met ADHD over het hoofd gezien als het gaat om de 
diagnose.

Bij dit alles vergeet men maar al te vaak dat jongens 
met ADHD onderling even verschillend zijn als alle 
andere jongens uit dezelfde leeftijdsgroep. Ze worden 
vaak als onruststokers, agressief en soms geweldda-
dig beschouwd. Men vergeet dat zij even vaak als alle 
andere kinderen graag de juiste dingen willen doen 
en verdrietig worden als dat niet lukt. Omdat ze vaker 
in conflict komen met andere kinderen en volwasse-
nen krijgen ze in hun kindertijd en jeugd veel vaker te 
maken met verwijten. Dit zal hen verdrietig maken en 
het gevoel geven dat alles bij hen mislukt.
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5-13 jaar
Bij de meeste jongens met ADHD worden de symptomen 
pas duidelijk als ze net op school zitten. De duidelijkste 
symptomen bij jongens van deze leeftijdsgroep zijn de  
fysieke hyperactiviteit en de impulsiviteit.

Deze jongens:
• zijn voortdurend in beweging;
• kunnen niet stilzitten op een stoel en lopen rond in de  
 klas;
• storen zowel de andere kinderen als de leraar;
• zijn vaak erg impulsief;
• kunnen onmogelijk hun beurt afwachten;
• roepen het antwoord op een vraag bijna voordat de vraag  
 gesteld is.

Ze weten dat men van hen verwacht dat ze stilzitten en hun 
vinger opsteken, maar ze slagen er niet in een goed door-
dacht antwoord te formuleren vóór het (niet altijd juiste)  
antwoord “uit hun mond vliegt”. Ze kunnen het gewoon 
niet voor elkaar krijgen.

Deze impulsiviteit blijkt ook op de speelplaats, waar deze 
jongens direct  reageren als er in hun ogen iets onrecht-
vaardigs gebeurt, vóór iemand anders ontdekt wat er aan 
de hand is. Dat geeft vaak aanleiding tot scheldpartijen en 
gevechten, zowel met kinderen als met volwassenen.

Enkele jongens met ADHD hebben zulke grote problemen, 
dat de symptomen al in de kleutertijd duidelijk worden.
Deze jongens:
• lopen voortdurend rond;
• hebben erg veel moeite om zich op activiteiten
 te concentreren;
• komen vaak terecht in situaties waarbij ze andere
 kinderen – schijnbaar zonder reden – beginnen te slaan.

Daarom worden deze jongens als niet toerekeningsvat-
baar, onhandelbaar en gewelddadig beschouwd. Veel van 
deze jongens zijn hier vaak verdrietig over en zijn heel 
moeilijk te troosten. Ze worden niet ‘gezien’.
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14-25 jaar 
In de aanloop naar de tienerleeftijd nemen de tekenen van 
fysieke hyperactiviteit vaak af en worden ze vervangen 
door innerlijke onrust. Dit is voor anderen niet zo duidelijk 
te zien. Tegelijkertijd neemt bij veel jongeren met ADHD de 
impulsiviteit enigszins af, of beter gezegd: de jongeman-
nen leren hun impulsen beter te bedwingen. Daarom zijn  
de uiterlijke tekenen van ADHD niet meer even duidelijk 
voor de omgeving van deze jongens. Sommige jongeman-
nen met ADHD hebben echter nog steeds grote problemen 
met hyperactiviteit en impulsiviteit. Het kan hen tot ver in 
de volwassen leeftijd parten spelen.

De concentratie- en aandachtsproblemen blijven ook vaak 
aanzienlijk bij jongeren met ADHD. Hierdoor ondervinden 
de jongemannen problemen om te voldoen aan de eisen die 
gesteld worden voor b.v. toetsen op school en het volgen 
van een (vervolg) opleiding. Dit terwijl er aan hun begaafd-
heid meestal niets mankeert.
 

Typische problemen in de jeugdjaren:
•  problemen met langdurige concentratie bij leren,  

projectwerk, schriftelijke taken e.d.;
•  verstoord dag-nachtritme – de jongemannen  

verwisselen dag en nacht;
• uitdagingen op het gebied van sociale vaardigheden;
• problemen met een ontluikend liefdesleven;
•  problemen met het consumeren van alcohol  

op feestjes en om van de drugs af te blijven;
•  impulsiviteit, die ertoe kan leiden dat jongemannen 

met ADHD het risico lopen om met justitie in  
aanraking te komen.
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1.  Stoornissen op
 gevoels- en gedragsgebied 
  Als allerlei zaken keer op keer mislukken, heeft 

men de neiging hier ongelukkig van te worden en 
zijn zelfrespect te verliezen. Als alternatief kan 
men zijn pogingen opgeven en in plaats daarvan 
gedrag ontwikkelen dat meer in lijn is met wat 
men wél kan: weerspannig zijn, vechten, stelen 
enz. Vaak gaan deze twee zaken ook samen.

2.  Drugsproblemen  
  Wiet werkt rustgevend op de hersenen. Veel jon-

gemannen met ADHD ervaren dat het roken van 
wiet hun gedachtenmolen even stilzet en hun da-
gelijkse onbehagen doet afnemen. Helaas zorgt 
het roken van wiet er ook voor dat het leervermo-
gen vermindert, wat uiteraard een probleem is als 
men een opleiding wil volgen.

3.  Criminaliteit 
  Geweldadigheid, (kleine) criminaliteit, criminaliteit 

in verband met diefstal en verkeersovertredingen, 
allemaal zaken die meer voorkomen bij jonge-
mannen met ADHD. Dit kan een gevolg zijn van 
het toegenomen risico op drugsmisbruik maar 
hangt daar niet alleen vanaf. 
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Zowel in Nederlandse als in internationale richtlijnen 
wordt aanbevolen ernstige ADHD-symptomen met me-
dicijnen te behandelen. De medicamenteuze behande-
ling mag echter nooit op zichzelf staan. Het is belangrijk 
dat de behandeling met geneesmiddelen gecombineerd 
wordt met de juiste begeleiding op school en thuis. Hier-
voor zijn  zogenaamde psycho-educatieve programma’s 
beschikbaar. Dit betekent dat het kind en het gezin leren 
wat ADHD is. Wat betekent het om ADHD te hebben en 
welke benadering van het kind is het meest doelmatig 
met betrekking tot opvoeding, school e.d.

De meest gebruikelijke medicamenteuze behandeling in 
Nederland is de behandeling met zogenaamde centraal 
stimulerende middelen. Het gaat hier in de eerste plaats 
om een behandeling met methylfenidaat of dexamfeta-
mine. Deze stoffen verhogen de hoeveelheid van de sig-

naalstof dopamine in het voorste deel van de hersenen en 
dragen bij tot het dempen van de primaire ADHD-symp-
tomen. Ongeveer 80 tot 85% van alle kinderen met ADHD 
heeft baat bij een behandeling met centraal stimulerende 
middelen. Het is echter belangrijk erop te wijzen dat er zo 
goed als altijd bijwerkingen zijn bij de medicamenteuze 
behandeling, waarvan de belangrijkste verminderde eet-
lust en inslaapproblemen zijn.

Er zijn op de Nederlandse markt ook andere geneesmid-
delen verkrijgbaar die de symptomen van ADHD kunnen 
verminderen, de zgn. niet-stimulantia. Deze worden al-
leen voorgeschreven als de stimulantia niet goed werken 
of niet goed verdragen worden. 

Medicijnen zijn dus nooit de enige oplossing!
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Het is buitengewoon belangrijk rekening te houden met 
het feit dat de medicamenteuze behandeling dus nooit op 
zichzelf mag staan.

Om ervoor te zorgen dat een jongen met ADHD zich opti-
maal ontwikkelt, is het allerbelangrijkste dat de jongen en 
zijn omgeving (ouders, broers en zussen, familile, leraren 
etc.) begrip krijgen voor de specifieke uitdagingen van de 
jongen. Dit maakt dat  de omgeving beter in staat is steun 
te verlenen en een  positieve bijdrage te leveren.

Over het algemeen hebben kinderen met ADHD behoefte 
aan duidelijkheid en structuur.

Als er mededelingen moeten worden
gedaan, is het belangrijk dat men:
• deze één voor één doorgeeft; 
• nagaat of de mededeling gehoord is voordat men door 
 gaat met de volgende;
• oogcontact met het kind heeft terwijl men de mededeling  
 doorgeeft.

Met betrekking tot het hanteren van conflicten is het  
belangrijk te begrijpen dat de jongen meestal geen slechte 
bedoelingen heeft, maar gewoon impulsief en onaangepast 
heeft gehandeld in een voor hem onoverzichtelijke situatie.

Daarom:
• probeer nooit met de jongen te praten als hij zich nog in  
 “de gevarenzone” bevindt;
• wacht tot de jongen tot rust is gekomen vóór u de situatie  
 met hem bespreekt;
• denk eraan dat de jongen meestal zelf gemengde
 gevoe lens heeft over wat hij heeft gedaan.

Met betrekking tot onderwijs is een duide-
lijke structuur van doorslaggevend belang
•  Gebruik liefst pictogrammen en dergelijke om de les en de 

dag overzichtelijk voor te stellen.
•  Geef duidelijke richtlijnen voor het oplossen van de taak.
•  Probeer waar mogelijk persoonlijke en/of een-op-een 

begeleiding te geven.
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Neem contact op met uw huisarts  

om informatie te krijgen over de  

mogelijkheden voor de toekenning  

van een steun-/contactpersoon,  

gezinsadvies/-begeleiding e.d..

Dezelfde tips gelden voor huishoudelijke taken, zoals 
kleren aantrekken, een bad nemen of de afwasmachine 
leegmaken.

Tijdens de jeugdjaren is het bijzonder belangrijk dat men 
aandacht heeft voor het grotere risico, dat met name erg 
impulsieve jongens met overzichtsproblemen, loopt op  
alcohol- en drugsgebruik en crimineel gedrag.

Daarom:
•  steun de jongen zoveel mogelijk om moeilijkheden te 

ontwijken die tot problemen op langere termijn kunnen 
leiden;

•  benadruk het belang van een zo goed mogelijke opleiding 
en het voorkomen van b.v. een strafblad;

•  toon begrip voor de specifieke uitdagingen waar de  
jongen mee worstelt.
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Jongens ontwikkelen zich later dan meisjes, zowel cogni-
tief (denken en leren) als op gevoelsmatig gebied. Jongens 
met ADHD ontwikkelen zich nóg later dan andere jongens.

1. Late rijping
Jongens met ADHD zijn vaak in het geheel niet klaar om op 
eigen benen te staan als ze formeel gezien de volwassen 
leeftijd bereiken. Daarom kan het voor jongens met ADHD 
erg moeilijk zijn om op de standaard manier een opleiding 
te volgen. Overzichtsproblemen, concentratieproblemen 
en problemen met het plannen van activiteiten brengen 
vaak met zich mee dat deze jongens een achterstand op-
lopen met taken zoals b.v. het indienen van een werkstuk. 
Eenvoudige dingen zoals opstaan en naar school gaan kun-
nen al een onoverzichtelijk probleem vormen. Jongeren met 
ADHD zijn hierdoor b.v. vaker afwezig tijdens hun opleiding. 
Het probleem kan zo groot worden dat ze niet meer aan 
de examen eisen voldoen of heel veel tegelijk moeten af-
ronden of inhalen. Dit maakt hun situatie beslist niet beter. 
 

Praat met de studiebe-

geleider van de opleiding 

over mogelijkheden om 

met een mentor te werken 

of andere steunmaatre-

gelen voor het volgen van 

een opleiding.
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2. Impulsiviteit
Veel jongemannen met ADHD hebben tot ver in de vol-
wassen leeftijd problemen op het gebied van impulsiviteit. 
Dit brengt op allerlei vlakken grote uitdagingen met zich 
mee. Denk aan de werkvloer, vriendschappen of partner-
relaties in het latere leven. Het is een bekend gegeven dat 
mannen met ADHD vaker van werk veranderen, vaker 
werkloos worden en meer verbroken relaties hebben dan 
mannen zonder ADHD.

3. Drugs en criminaliteit
Mannen met ADHD hebben veel vaker problemen met 
drugsgebruik en/of criminaliteit dan mannen zonder ADHD. 
Juist daarom is het belangrijk al in een vroeg stadium steun 
te geven en maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat 
jongens met ADHD de kans krijgen een zo goed mogelijk leven 
op te bouwen en hun potentieel volledig te ontwikkelen.
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De ADHD-vereniging biedt informatie aan voor kinderen 
met ADHD en hun gezin. Lees hierover meer op
www.balansdigitaal.nl/kennis/adhd-in-het-gezin/

Het gebruik van pictogrammen kan een goede hulp zijn om 
meer overzicht te krijgen, zowel thuis als op school. Ver-
scheidene pictogrammen kunnen worden gekocht of gratis 
gedownload, bijvoorbeeld Picto Selector.
www.pictoselector.eu/nl/

www.adhd-nederland.nl/
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MEDICE BV
Ericssonstraat 2 
5121 ML Rijen
E-mail: info@medice.nl
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