
Hype of hoop 

                                                 “25 jaar ADHD” 

        je krijgt de klanten die je verdient, het gaat om je instelling 

                                               Rob Pereira  

ex: 
- St Clara ziekenhuis, Zuiderziekenhuis, Maasstadziekenhuis 

- Riagg Rijnmond Centrum/ West/ Zuid 

- Bouman verslavingszorg 

- GGZ Bleijpraktijken 

-   Kinderpraktijk Hillegersberg, nu Kinderplein Rotterdam 



                                 opleiding 

• 1974 GU, WG (prof PC Kuiper), BG, Emma  

  leerboek Kuiper 1973: stimulantia indicatie: - geen, maar….  

 

 

 

• Antipsychiatrie tijd 

 

• Coschap kinderpsychiatrie: Cohen-Matthijssen, Frijling- Schroeder 

            analytisch, (gen-)omgeving aangrijpingspunt behandeling 

            nooit MBD gezien 

 

            opleiding tot kinderarts 1974: niets over MBD gehoord 

             

 worden wel gebruikt om domme of gevaarlijke dingen te doen  



                                    MBD 

• Geboorte trauma, opgelapt, naar poli nazorg 

 

• Behandeling fysiotherapie, logopedie, revalidatie, speciaal onderwijs 

 

• Later MBD       DSM I (1952), DSM II, DSM III, DSM IV, DSM-5: AD(H)D 

 

• Riagg 1986: 50 kinderartsen in Nederland, onderzoek met Ellen Fliers 

 

• Op Riagg: Jaren ‘80 bijna geen gedragsproblemen zoals ADHD.                                                                    
(PICA: gedragstherapie, ADDH koffietherapie) 



Wat stond er in de tekstboeken kindergeneeskunde? 

 

• 1963: Fanconi: niets 

• 1993 Handboek kindergeneeskunde: 1 kolom over hyperkinetisch 
syndroom en MBD 

 



                       Eerste patiënt ± 1985  

• Voor ouders en mij: verrassend effect Ritalin! (was in Nederland al op 
de markt sinds 1954) 



En wie was beschermheilige 
van de hopeloze gevallen 
ook handig bij examenvrees 
 

Heilige RITA 

http://4.bp.blogspot.com/-UlSFcotXSv4/UZJwTmepOcI/AAAAAAAAJYQ/8VlhC7h9K6M/s1600/rita+4.jpg


Rita van Cascia 1381 

• Zij huwelijkten haar uit aan een ruwe man, die zich weldra als een 
wrede echtgenoot ontpopte. Hij leed aan driftbuien en 
woedeaanvallen, waarvan met name zijn vrouw het slachtoffer werd.  

   (DSM:ADHD/CD?) 

 • De twee jongens die geboren werden, 
     hadden het rauwe karakter van hun vader. 
    (DSM ADHD/ODD/CD?) 

 
• Behandeling: zij was een toonbeeld van eindeloos geduld. 
                         ….toen was genetica ook al duidelijk 





                       Eerste patiënt ± 1985  

• Voor ouders en mij: verrassend effect Ritalin! (was in Nederland al op de 
markt sinds 1954) 

• Hierna boeken lezen, literatuur bijhouden,  bijscholing op congressen 

•  ±1995 1e bespreking opzetten ADHD Netwerk met Laurens Vlasveld Delft,  

    ongeveer 15 geïnteresseerde collega’s 

• ‘95-’99 Uitbouw netwerk: zo mogelijk elk ziekenhuis minimaal 1 kinderarts 

• Na een paar jaar ruim 100 kinderartsen, uitbouwen met andere 
behandelaren, psychologen, (kinderpsychiaters) 

 

• En……. 



Je krijgt de patiënten die je verdient, meeste 
collega’s niet geïnteresseerd: poli loopt over…. 

begin “hype ?” 



    eerste jaren: diagnostiek en behandeling 

• Anamnese 

• Gecopieerde AVL/ CBCL etc 

• Soms overleg kinderpsychiater, maar…..kinder- en jeugdpsychiatrie schaars  

• Behandeling: ouder cursus met psycholoog/ psychoeducatie 

• Proefbehandeling MPH en/of clonidine, proefschrift Boudewijn Gunning 

• 2004 Concerta 

• 2006 Medikinet, Equasym, Regenboog  

• 2008 Strattera 

• 2015 patenten verlopen, substitutie… 



 indruk: gebrek aan kennis: spreading the message 

• Lezingen geven op verzoek huisartsen, kinderartsen, industrie 

 

• ADHD Netwerk meetings al snel in de Jaarbeurs, (met steun van alle 
farma, 1 potje met ieder even grote bijdrage), eigen programma 
zonder inmenging.  

 

• Internet: desinformatie, “overal zombies” 

 

• Zembla: Negatieve beeldvorming….+++ (later Brandpunt, Monitor) 

 

• Suzan!¡ 



      programma ADHD kinderartsen netwerk 

•  eigen kinderartsen praatjes over diagnostiek, behandeling, 
somatoforme stoornissen 

 

• Later randgebieden, comorbiditeiten, sprekers op uitnodiging, 
buitenlandse hotshots 





           …….eten met Sandra Kooij 

• Delft 2010: zelfde missie, belang levensloop- transitie 
 

• Fusie met volwassenen netwerk, veel soorten hulpverleners, kennis neemt 
toe, diversiteit nog groot 
 

• 2012 regelgeving en publieke opinie inmiddels waren veranderd en het 
netwerkbestuur koos zich niet meer te laten sponsoren 

 
• Ledengroei tot nu 750 mensen 

 
• Hype ? en hoop! 



               ……de (nog niet ideale) behandeling nu 

 Probleem          naar sociaal wijkteam met onervaren intaker 
 die differentieert in sociaal, pedagogisch of zwaardere psychopathologie 

Hierna verwijzing bij verdenking op ADHD, met “doctors delay” 

Diagnostiek in multidisciplinair team: mild tot ernstig KA ± comorbiditeit 
                                                                   ernstig (KA of) GGZ KJP 
Dan behandeling volgens richtlijn:  
uitgebreide psychoeducatie en zo nodig medicatie  
en/ of gedragsinterventie psycholoog etc 
Nog zelden systeem behandeling (ouders zn meebehandelen) 

Niet in elke praktijk: coach/ RT/ FT/ diëtist, 
 zelden lid maken van Balans/NVA en/of I&W 
Zorg budget gestuurd, bijna alle langwerkende medicatie uit basis pakket 
 



                           “optimale zorg” 

Secundaire preventie, opvoedingsondersteuning,  
vroege diagnostiek en begeleiding, FP?  

 Probleem          naar sociaal wijkteam met zeer ervaren intaker aan de voordeur 
 die differentieert in sociaal, pedagogisch of (zwaardere) psychopathologie 

Hierna verwijzing bij verdenking op ADHD zonder “doctors delay” en zonder  
wachtlijst (je zou ook nooit accepteren dat je op een lange wachtlijst moet staan 
 als je kanker of astma krijgt) 
 



                           “optimale zorg” 

Meer e-health die ook vergoed wordt 

Zorg niet budget gestuurd, vergoeding alle ADHDmedicatie 
 uit basispakket tegen tweedeling in de zorg. 

Holistisch, systemisch, multidisciplinair werkende hulpverleners 

in onze maatschappij meer begrip voor neurodiversity, kosten, disfunctioneren, 
 ook aandacht voor microfenotype net als bij prediabetes, prehypertensie: 
 lifestyle adviezen, preventieprogramma’s zeer effectief! 



                               terugkijkend 

• Als 3% van de kinderen op de poli ADHD heeft, dan heb ik er in de 
loop van de jaren duizenden gemist…… 

• …..die ik later bij de verslavingszorg en bij Impuls soms terug zag! 

• Om maar niet te spreken van ouders: nooit opgevallen, geen volledige 
anamnese afgenomen! 

 

 

En bij alle andere specialismen zou het ook een deel van de 
behandeling moeten zijn: goede anamnese en verwijzing, maar er is 
geen tot zeer lage awareness 



                             even wennen 

• Als neurotypical onder special brains als voorzitter van 
Impuls&Woortblind 

  

Vraag: wie zegt iets over de patiënten verenigingen bij een consult?  



                    vooruitkijkend, innovaties 
• zorgen over opleidingen KJP 

• zorgen over financiering GGZ problematiek 

• minder bureaucratie 

• goed onderzoek naar nieuwe betere medicatie of behandelingen 
(Cogmed, dieet behandeling), e-health 

• Volwassenenmedicatie on-label/ Black label 

• kleinere klassen, echt passend onderwijs 

• meer aandacht bij opleidingen (PABO,HA,  kinderarts en psychiater) 

• arbeidsparticipatie (zie folder) 

• Europese samenwerking 

• media 





 ….kanteling van imago bij Impuls&Woortblind 

ADHDer is geen patiënt die geholpen moet worden, hij is  eigenaar 
van de “eigenschap”, vraagt hulpverlener om te helpen 




