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 Voorwoord 
Meisjes met ADHD waren jarenlang een genegeerde groep
Uit onderzoek blijkt dat 50% tot 75% van de meisjes met ADHD niet gediagnosticeerd zijn. Van de meisjes 
met de diagnose ADHD hebben deze de diagnose gemiddeld vijf jaar later gekregen dan jongens met 
ADHD. Een mogelijke verklaring is dat de symptomen van ADHD bij meisjes anders tot uiting komen dan 
bij jongens.

Bij diagnostische criteria en screenings wordt gekeken naar hyperactiviteit, een bekend symptoom bij 
jongens. Sommige meisjes met ADHD zijn hyperactief, veel meisjes zijn alleen vergeetachtiger en hebben 
aandachtsproblemen. Hierdoor is er een groot risico dat hun ADHD jarenlang over het hoofd gezien wordt.

Niet-gediagnosticeerde en daardoor onbehandelde ADHD kan grote negatieve gevolgen hebben voor de 
scholing van de meisjes, hun sociale relaties en gevoel van eigenwaarde. Daarom is het zo belangrijk dat 
de volwassenen die met deze kinderen omgaan aandacht hebben voor deze symptomen en dat hier op 
scholen extra op gelet wordt.
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Het doel
van deze 
brochure is:
1)  schetsen hoe de symptomen van  

ADHD zich bij meisjes uiten, zodat  
volwassenen die met deze meisjes 
omgaan hen beter kunnen begrijpen  
en helpen 

2)  suggesties doen waarmee meisjes  
met ADHD geholpen kunnen worden
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ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder, ofwel aandachtstekortstoornis met be-
wegingsdrang. In de jaren zeventig begonnen  
wetenschappers de term ADHD te gebruiken om 
de klachten te beschrijven. Hoewel de klachten 
het meest worden gerelateerd aan kinderen is be-
kend dat symptomen als een gebrekkig concentra-
tievermogen, impulsiviteit en overactiviteit voortduren 
tot soms hoge leeftijd bij volwassenen.

HOE VAAK KOMT 
ADHD VOOR?
Onderzoeken hebben aangetoond dat ADHD 
bij 3% tot 6% van alle kinderen en bij 2% tot 
4% van alle volwassenen voorkomt. Bij jongens 
wordt de diagnose ADHD twee tot drie keer zo 
vaak gesteld als bij meisjes omdat die meestal 
niet dezelfde mate van hyperactiviteit vertonen.

Wat is 
 ADHD?
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Drie belangrijke symptomen van ADHD:
•  Aandachtstekortstoornis
•  Hyperactiviteit
•  Impulsiviteit

Mensen met de diagnose ADHD worden
verdeeld in drie subgroepen:
•  Degenen die vooral hyperactief en impulsief zijn.
•  Degenen die vooral een gebrek aan aandacht vertonen.
•  Degenen die zowel hyperactief als impulsief zijn en blijk
 geven van een gebrek aan aandacht (het gecombineerde type).

Voor de diagnose ADHD moet aan de
volgende criteria voldaan zijn:
•  De symptomen zijn aanwezig vóór de leeftijd van twaalf jaar.
•  De symptomen treden op in verschillende situaties (bijvoorbeeld
 op school, thuis en bij medisch onderzoek).
•  De symptomen veroorzaken aanzienlijke problemen of belemmeren
 activiteiten op sociaal gebied, op school en/of op het werk.



Hoe uit ADHD 
zich bij
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Vaak merkt de omgeving de gedragsproblemen van de meisjes 
pas op als zij in de puberteit komen. Dat heeft er onder andere 
mee te maken dat er dan hogere eisen aan hen gesteld wor-
den, zowel sociaal als op school.

Meisjes zijn over het algemeen van nature rustiger, minder 
agressief en volgzamer dan jongens. Hun ADHD-symptomen 
belasten de omgeving vaak minder snel dan de ADHD-symp-
tomen van jongens. Stille meisjes met ADHD worden gemak-
kelijk over het hoofd gezien. Onderzoek wijst uit dat zowel 
de meisjes die ‘hyperactief’ zijn als de ‘stillere’ meisjes, een 
grotere kans heeft om door hun speelkameraadjes te worden 
afgewezen. Ze zijn over het algemeen minder populair bij hun 
leeftijdsgenoten. Ze vinden het moeilijk om deel te nemen aan 
groepen en te socializen waardoor zij zich terugtrekken. Omdat 
het spel van meisjes veelal gebaseerd is op een interactie 
waarbij het belangrijk is elkaars signalen te interpreteren en 
zorgzaam voor elkaar te zijn, hebben meisjes met ADHD hier 
moeite mee. Ze lopen zij het risico om buiten het spel gehou-
den te worden.

Jarenlang werden kinderen met de diag-
nose ADHD beschouwd als hyperactieve 
kinderen die, bij wijze van spreken, “in de 
gordijnen hingen.” 

ADHD heeft drie belangrijke symptomen (aandachtste-
kortstoornis, hyperactiviteit en impulsiviteit), waarbij hyperacti-
viteit het symptoom is dat het meest in het oog springt.

Er is veel onzekerheid over de vraag waardoor ADHD bij 
meisjes en jongens op verschillende manieren tot uiting komt. 
Onderzoek verwijst naar theorieën rond geslachtsverschillen in 
de hersenstructuur en het rijpingsproces van de hersenen. Vol-
gens sommige theorieën spelen ook hormonen een rol als het 
erom gaat hoe ADHD bij individuele personen tot uiting komt. 
Verder zijn er aanwijzingen dat de symptomen later zichtbaar 
worden bij meisjes dan bij jongens.

Meisjes met ADHD hebben meer de neiging om gebrek aan 
aandacht te vertonen en verstrooid te zijn. Dit zijn symptomen 
die minder in het oog springen en daardoor vaak genegeerd 
worden door de volwassenen die dagelijks met hen omgaan.
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De vier types ADHD-meisjes
Het stille type
Waarschijnlijk horen de meeste meisjes met ADHD in deze 
groep thuis. Op school trekt hun gedrag niet de aandacht 
van de leraren. Ze zijn vaak passief, dagdromers, gegeneerd, 
gereserveerd, lijken te luisteren, zeggen zo goed als nooit iets 
tijdens de les en zitten het liefst achter in de klas. Ze kunnen  
zo passief zijn, dat ze bijna apathisch zijn.

Door hun gebrek aan zelfvertrouwen zeggen ze vaak: ”Dat 
weet ik niet” of “Dat ben ik vergeten” als de leraar hen iets 
vraagt tijdens de les.

Ze zijn vaak slecht georganiseerd, weinig gestructureerd, en 
vergeetachtig. Ze hebben moeite om aan hun huiswerk te 
beginnen en vaak onderschatten de leraren hun cognitieve 
vaardigheden (intelligentie). Meisjes hebben vaak moeite met 
groepsopdrachten en zijn bang om te worden uitgelachen als 
ze iets fout doen of zeggen.

Ook het gezin ziet de problemen van het meisje vaak niet 
omdat zij thuis in het gezin, of bij vrienden, waar ze zich veilig 
voelt, vaak goed functioneert.

De stille meisjes lopen het risico dat hun ADHD helemaal niet 
of pas op latere leeftijd ontdekt wordt. Soms pas als ze een 
opleiding gaan volgens of kinderen krijgen. Ze leven in chroni-
sche stress en lopen het risico depressief te worden.

Hyperactieve, impulsieve meisjes
Meisjes die hyperactief zijn, zijn het gemakkelijkst te herkennen. 
Ze bewegen veel, zijn onrustig met hun handen en voeten, 
kunnen niet stil zitten, gedragen zich luidruchtig, onderbreken 
andere mensen, praten veel en zonder gevoel voor de situatie, 
dringen zich op en kunnen niet op hun beurt wachten. Ze 
raken ook vaak gewond.

Ze hebben vaak een slechte fijne motoriek, hun handschrift is 
slordig of onleesbaar en hun kamer en schooltas zijn rommelig.
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Ze worden vaak als “halve jongens” beschouwd en kunnen 
succes hebben bij sportactiviteiten, als ze hun temperament 
kunnen beheersen.

De hyperactiviteit van zulke meisjes kan tot uiting komen in de 
vorm van overdreven sociaal en/of extreem praatgraag gedrag.

Tijdens de tienerjaren kunnen ze risicogedrag ontwikkelen op 
het gebied van alcohol, drugs en vroegtijdige seksuele activi-
teiten.

Het hyperactieve/gecombineerde type
Meisjes met dit type ADHD zijn zowel hyperactief als impulsief 
en hebben een gebrek aan aandacht. Ze kunnen rusteloos en 
luidruchtig overkomen. In tegenstelling tot het hyperactieve, 
impulsieve type hebben deze meisjes een gering vermogen om 
zich lang achter elkaar op iets te concentreren.

Hun hyperactiviteit uit zich doordat zij aan dingen frutselen, on-
der andere aan hun haar, nagels, balpen enzovoort. Ze kunnen 
zeer spraakzaam zijn en veel lachen of gek doen. Ze hebben 
moeite om in stilte te werken.

Zij hebben de neiging om anderen te storen en te onderbre-
ken, veranderen vlug van onderwerp of blijven juist lang bij 
hetzelfde onderwerp hangen.

Ze kunnen in een groep heel dominant en overheersend over-
komen en hebben moeite om tot rust te komen.

Ze kunnen de neiging hebben om emotioneel te overreageren 
en zijn soms licht ontvlambaar.

Hun humeur is erg veranderlijk, ze zijn gemakkelijk geïrriteerd 
en hebben een lage tolerantiedrempel.

Sommige meisjes kunnen weinig gemotiveerd lijken; ze doen 
alleen wat ze zelf willen. Ze kunnen ’s ochtends moeite hebben 
om op te staan en naar school te gaan.

Ze doen soms gek en gedragen zich als de clown van de klas 
of als een uitslover om te verbergen dat ze bijvoorbeeld pro-
blemen hebben met zaken ordenen, dingen onthouden, zich 
concentreren enzovoort.
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Het hypergeconcentreerde type
Sommige meisjes met ADHD hebben hyperfocus of overcon-
centratie. Ze zijn erg nauwgezet, bijvoorbeeld met hun school-
werk, als overcompensatie voor hun problemen. Ook meisjes 
die ’hyperfocussen’ zijn soms zeer moeilijk te herkennen. Ze 
besteden veel tijd aan hun huiswerk en aan examenvoorberei-
ding, ook weer als compensatie voor hun handicap.

Ze besteden zelfs zoveel tijd en energie aan hun schoolwerk 
dat ze onvoldoende tijd en energie overhouden om sociaal 
bezig te zijn of te ontspannen.

Deze meisjes lopen het risico depressief te worden wanneer de 
eisen te hoog worden, want dan kunnen ze helemaal niet meer 
meekomen, hoeveel tijd ze ook aan hun schoolwerk besteden.
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• Heeft moeite om dingen af te maken

• Slecht georganiseerd/sloddervos

• Weinig verzorgd uiterlijk

• Moeite om vriendinnen te maken/te behouden

• Onrijp

• Meer tijd nodig om bijvoorbeeld te leren kloklezen,

 veters knopen, schooltas klaar te maken enz.

• Heeft moeite om van focus te veranderen

• Maakt slordigheidsfouten

• Leert niet van fouten/ervaringen

• Gebrek aan zelfcontrole

• Gemakkelijk af te leiden

• ‘Halve jongen’

• Zeer spraakzaam

• Overdreven sociaal gedrag

• Gereserveerd/gegeneerd/verlegen

• Trekt zich terug uit het sociale gebeuren

• Prestatieangst (faalangst) bij examens

• Begrijpt instructies verkeerd

• Luistert niet 

• Dagdroomt

• Vergeetachtig

• Heeft moeite om voorrang te geven aan wat het

 belangrijkst is

• Heeft moeite om van de ene op de andere activiteit

 over te gaan

De mogelijke
symptomen bij meisjes
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Behandelingsmogelijkheden 
Zowel in Nederlandse als in internationale richtlijnen wordt aanbevolen ernstige ADHD-symptomen met medicijnen te behandelen. 
De medicamenteuze behandeling mag echter nooit op zichzelf staan. Het is belangrijk dat de behandeling met geneesmiddelen 
gecombineerd wordt met de juiste begeleiding op school en thuis. Hiervoor 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 dexamfetamine. Deze stoffen verhogen 
de hoeveelheid van de signaalstof dopamine in het voorste deel van de hersenen en dragen bij tot het dempen van de primaire 
ADHD-symptomen. 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 eetlust en inslaapproblemen zijn.

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

MEDICIJNEN ZIJN DUS NOOIT DE ENIGE OPLOSSING!
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Pedagogiek
Het is belangrijk dat iedereen die omgaat met meisjes met 
ADHD een algemeen inzicht in hun problemen heeft. Afhanke-
lijk van hun leeftijd moeten de meisjes ook zelf inzicht in hun 
problemen hebben. Ze moeten weten en begrijpen dat er met 
hen niets mis is en dat ze alleen een diagnose hebben omdat 
ze moeite hebben om sommige dingen te doen. Ze zijn niet 
slecht opgevoed, niet lui en hebben geen slechte ouders! Zij 
hebben een handicap die moet worden verholpen zodat ze 
hun mogelijkheden voluit kunnen gebruiken en zich zo goed 
mogelijk kunnen ontwikkelen.

Ze moeten zowel op school als thuis de juiste hulp en onder-
steuning krijgen zodat ze hun mogelijkheden tot ontwikkeling 
kunnen brengen. Het is het beste als het gehele netwerk 
rondom het meisje vanaf het begin bij de problemen betrokken 
wordt.

Bij het werken met meisjes met 
ADHD zijn er vier basisprincipes:

• Structuur

• Een vast kader

• Voorspelbaarheid

• Duidelijkheid van de kant
 van volwassenen

16



17

• Meisjes met ADHD worden snel overweldigd. Leer het meisje stressmanagement en geef haar de tijd en ruimte om na een  
 conflict tot rust te komen. Spreek een stille ruimte af waarin ze zich kan terugtrekken als ze hieraan behoefte heeft.

• De meisjes hebben vaak een lage eigenwaarde. Geef ze niet te veel uitbranders en kritiek. Denk eraan om negatieve feedback  
 te compenseren met zorg, aanmoediging en positief contact.

• De meisjes ervaren elke dag wel een aantal teleurstellingen. Zorg dat thuis een plek is waar ze zich kunnen opladen,   
 ontspannen en vrijuit kunnen vertellen hoe de dag verlopen is.

• De meisjes hebben vaak het gevoel dat ze nergens goed in zijn. Help hen om dingen te vinden waar ze wél goed in zijn om  
 hen succeservaringen te geven. Dat kan een sport zijn, een creatieve activiteit, een koor, enzovoort.

• De meisjes kunnen vaak emotioneel overreageren als ze onder stress staan, honger hebben of menstrueren. Door vast te stel len 
 wat potentiële uitlokkende factoren zijn kan men hierop anticiperen, zodat hun reactie minder heftig, geduldiger en toleranter is.

Enkele voorstellen voor
wat men kan doen
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•  De meisjes kunnen zich ‘fout’ of ‘anders’ voelen. Naarmate ze ouder worden, hebben ze meer kennis over hun diagnose 
nodig, niet alleen voor zichzelf maar ook om anderen te kunnen uitleggen wat hun behoeften zijn.

•  Meisjes met ADHD hebben moeite om hun dagelijks leven te structureren en kunnen een slecht begrip van tijd hebben. Hier  
kunnen agenda’s en kalenders hulp bieden, hetzij op papier, hetzij op de smartphone. Veel smartphones hebben goed ontwik-
kelde kalenderfuncties, die gegevens naar de computer kunnen sturen. Bovendien kunnen smartphones zo worden ingesteld, 
dat er een melding verschijnt als het tijd is voor school of een activiteit.

•  Meisjes met ADHD kunnen in de klas ofwel erg storend, ofwel erg passief zijn. Hun zitplaats in het klaslokaal kan van 
invloed zijn op hun gedrag. Bespreek met de leraar af welke initiatieven mogelijk zijn om de problemen van het meisje te 
verminderen. Vraag het ook aan het meisje zelf. Vaak komen ze zelf met een bruikbare oplossing om zo goed mogelijk  
aan het onderwijs te kunnen deelnemen.

•  De ADHD-symptomen worden erger na een slechte nachtrust. Zorg dat het meisje het aantal uren slaapt dat zij nodig heeft 
om optimaal te kunnen functioneren. Een goed slaapritueel en evenwicht tussen lichamelijke en geestelijke uitdagingen in  
het dagelijks leven zorgen voor een goede nachtrust. 
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De ADHD vereniging 
organiseert cursussen voor 
kinderen en volwassenen met 
ADHD en hun gezinsleden. 
U kunt hierover meer lezen 
op www.balansdigitaal.nl  
of www.adhd-nederland.nl
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Gevolgtoestand
ADHD kan tegelijk met andere diagnoses optreden (dit wordt ‘co-morbiditeit’ genoemd). De andere stoornis/aandoening  
kan een gevolgtoestand zijn van de ADHD-problemen of een afzonderlijke diagnose vormen.

De meest frequente co-morbiditeit bij meisjes met ADHD is depressie. Angst en stemmingswisseling zijn ook veel  
voorkomende gevolgen. Deze drie aandoeningen blijken na de puberteit het meest tot uiting te komen. 

Ook kunnen eetstoornissen, zoals anorexia of boulimia nervosa (zich overeten) ontstaan als een poging om controle over  
het leven te krijgen of om rust te creëren.

Sommige meisjes met ADHD proberen hun innerlijke chaos te compenseren door dwangmatige handelingen uit te voeren,  
bijvoorbeeld handen wassen, overdreven schoonmaken, en dergelijke. 

Daarnaast hebben sommige meisjes met ADHD specifieke leerproblemen. Het is belangrijk te verduidelijken van welk  
type leerproblemen er sprake is om er doelgericht aan te kunnen werken.

Veel meisjes met ADHD hebben slaapproblemen omdat hun hersenen niet kunnen ontspannen, ook 
‘s nachts niet. Misbruik van sigaretten en/of alcohol en/of drugs komt vaker voor bij meisjes met  
ADHD dan bij meisjes zonder ADHD.
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 Het belang van de diagnose
Meisjes met ADHD hebben het extra moeilijk, vooral tijdens de puberteit. Ze willen er graag bij horen maar voelen zich vaak 
‘anders’. De behoefte om geaccepteerd te worden kan in heel uitzonderlijke gevallen zelfs aanleiding geven tot gevaarlijke 
en autodestructieve handelingen.

Volwassen vrouwen die niet op jeugdige leeftijd gediagnosticeerd werden, vertellen hoe belangrijk het voor hen was om de
diagnose uiteindelijk te krijgen, zelfs zonder behandeling. De diagnose bood hen een begrippen kader en verklaarde waarom
ze zijn zoals ze zijn. Door de diagnose kregen ze een ander zelfbeeld. Ze waren niet lui, gek of dom, er was een medische
reden voor hun manier van zijn.

Door deze meisjes op te sporen, de diagnose te stellen en hen de juiste hulp te bieden, kan men hen een beter leven bezorgen.

Veel meisjes met ADHD hebben al vroeg hun eerste seksuele ervaring. Door hun hunkering om geaccepteerd te worden en
geliefd te zijn, in combinatie met hun impulsiviteit en hun gebrekkige vermogen om de gevolgen van hun eigen handelingen  
te doorzien, verhogen ze hiermee hun risico op zwangerschap.

Veel meisjes met ADHD hebben gevoelens van schuld en schaamte. Ze hebben het gevoel dat ze niet kunnen voldoen aan
de verwachtingen die aan hen worden gesteld en ontwikkelen ten gevolge hiervan een laag gevoel van eigenwaarde. Het is
belangrijk de gevolgtoestand te onderzoeken en te behandelen.
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Had mijn moeder maar geweten dat ik eigenlijk heel slim
ben.

Had mijn moeder maar geweten dat ik behoefte had aan 
meer aandacht. 
Had mijn moeder maar geweten dat ik als klein meisje  
iedere dag naar school ging met angst dat ik tijdens de les  
zou worden uitgescholden.  

Had mijn moeder maar geweten dat mijn lage gevoel van 
eigenwaarde en het gebrek aan zorg thuis ertoe leidden dat  
ik al vroeg seksueel actief werd. 

Had mijn moeder maar geweten dat ik mij op een dag in 
het echte leven staande zou moeten houden en dat een 
huwelijk mij geen veiligheid kon bieden. 

Had mijn moeder maar geweten hoezeer ik behoefte had 
aan stimulansen en aangepaste uitdagingen. De verwachtin-
gen die aan mij gesteld werden, waren zo laag … Ik stond er 
versteld van dat ik zoveel van uitdagingen hield!

Had mijn moeder het maar geweten
Had mijn moeder maar geweten dat mijn creatieve kant 
belangrijk was. Het had me kunnen helpen als ik was  
aangemoedigd was om die verder te ontwikkelen 

Had mijn moeder maar geweten, waarom ik mijn kamer  
niet netjes kon houden. 

Had mijn moeder maar geweten, dat ik heel nieuwsgierig 
was naar het leven, maar geen onderwijs kon volgen in een 
gewone klas. 

Had mijn moeder maar geweten dat ik te gevoelig, te 
verlegen en te beschaamd was om uiting te geven aan mijn 
behoeften. 

Had mijn moeder maar geweten dat ik moeite had om in 
slaap te vallen en om ’s ochtends op te staan omdat ik daar 
geen controle over had. 

Had mijn moeder maar geweten dat ik me schaamde en 
niet meer mijn best deed om te leren toen ik ondanks mijn 
hoge IQ in een speciale klas terechtkwam.



Dit gedicht is vrij vertaald uit het boek  
”Understanding Girls with Attention Deficit  
Hyperactivity Disorder” van Kathleen G.  
Nadeau e.a.

Dit gedicht is geschreven door een volwassen 
vrouw, ze schreef het voor haar moeder.  
Maar iedereen die meisjes met deze problemen 
kent, kan baat hebben bij haar boodschap.  
In schoolklassen zitten nog steeds veel  
“Mary’s” op hulp te wachten.

Had mijn moeder maar geweten dat het niet normaal 
is om maar één vriendin te hebben en dat dit mogelijk een 
teken was dat er iets ‘fout’ zat.

Had mijn moeder maar geweten dat het een signaal 
is als een kind van huis gaat zonder zijn kleding dicht te 
ritsen of te knopen, zonder schooltas, lunchpakket en 
boeken.

Had mijn moeder maar geweten wat wij nu weten.
Maar ze wist het niet. 

Zij deed haar best, en ik hoop dat ze beseft hoeveel
ik van haar hou.
                                                                  
               Door Mary H.
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MEDICE BV
Ericssonstraat 2 
5121 ML Rijen
E-mail: info@medice.nl
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