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 Zelf gediagnosticeerd en behandeld
 Vervelende ervaringen
 Vinden van de ‘juiste’ behandeling







Welke medicatie werkt?

Hoe neem ik mijn medicatie?

Hoe richt ik mijn leven in?

Welke therapie helpt het meest?

Waar ben ik goed in?
Waar niet?

Aan wie vraag ik hulp?

Doe ik de juiste studie?

Wat wil ik?



 Medicatie werkt niet zonder concreet doel
 Medicatie helpt bij specifieke dingen
 Situationeel gebruik van medicatie
 Jij moet het zelf doen

 Therapie ondersteunt
 ‘Foute therapie’ werkt averechts
 Trial en error



Ben ik de enige die dit ervaart?
Hoe zit dat bij anderen? Wat kunnen we leren?



Welke controverses zijn er?



WETENSCHAPPELIJK MAATSCHAPPELIJK



NATURALISME
 Objectieve werkelijkheid
 Natuurlijke grenzen
 Natuurlijke categorieën
 Wetenschappelijke methode – het “experiment”

CONTRUCTIVISME
 Gemaakte werkelijkheid
 Grenzen ambigu
 Categorieën normatief
 Etnografisch + fenomenologisch onderzoek



NATURALISME
 Biologisch fenomeen
 Vereist biomedische aanpak
 Sociale dysfunctie gevolg

CONSTRUCTIVISME
 Sociaal fenomeen
 Vereist psychosociale aanpak
 Sociale dysfunctie oorzaak

EBM
 Symptoomreductie
 Generalisatie
 RCT

RECOVERY
 Person-Centered Care
 Contextueel en Situationeel
 Holistische aanpak



 Controversen komen niet samen
 Eenzijdige belichting van het problem:

 Biomedisch en klinisch perspectief
 Patiënten lijden onder controverse
 Behandelaren gevangen
Doel: Het verkennen van perspectieven van patiënten en behandelaren om bij de dragen aan de kwaliteit van de zorg voor ADHD bij volwassenen



 8 focusgroepen (n=52): leven met ADHD
 4 focusgroepen (n=30): ervaringen zorg
 Cliëntinterviews (n=23): complementaire zorg
 Professional interviews (n=22): ADHD zorg





Onbegrip: je kan het wel, maar je wil het niet
“Als ik het nut en de noodzaak niet van inzie dan gaat het niet gebeuren ook, zelfsniet de simpelste dingen. Die noodzaak zal er waarschijnlijk wel zijn, sommigedingen moeten nou eenmaal gedaan worden, maar als ik het niet zie dan worden desimpelste dingen de grootste obstakels”
“Aan de ene kant, met sommige dingen ben je een enorme perfectionist maar, aande andere kant, de simpelste dingen lukken dan niet. Dan moet ik 20 keer hulpvragen en denkt iedereen dat je een complete idioot bent”
“Het lijkt wel alsof je van een andere planeet komt”



Zelfbeeld: ik ben niet goed genoeg
“Jezelf continu aanpassen, dat is een groot probleem voor mij. Ik heb vijftig jaar langgeprobeerd een blauw vierkant te zijn terwijl ik eigenlijk een rood rondje ben. Ik hebheel hard geprobeerd te zijn als iedereen.”
“Je doet de hele tijd maar je best en dan voel je je teleurgesteld in jezelf, wantuiteindelijk gaat het een keer mis, je kan niet altijd maar je best blijven doen. En danvertellen mensen je dat je niks waard bent.”



Autodiagnose: ze plakken mij maar iets op
“Ik ben een van die mensen die tien jaar lang iedereen de hele tijd moest overtuigen dat ik daadwerkelijk ADHD heb. Volgens hen was ik een hyperactieve vrouw met depressieve episodes. Uiteindelijk is ADHD gediagnosticeerd maar het heeft even geduurd” 
“Op dat moment had ik een hele hoop moeilijke dingen in mijn leven waar ik mee moest dealen. Op een gegeven moment kon ik het niet meer aan en toen vloog ik uit mijn plaat, maar dat is geen Borderline” 



Medicatie: te zware focus op de medicijnen
“Voor mij is het heel tegenstrijdig; de eerste dag was echt fantastisch, ik voelde me een ander mens. Maar nu, anderhalf jaar later probeer ik toch te stoppen; het heeft me geholpen mezelf te leren kennen, maar het verandert mij ook in iemand die ik niet ben”



Psychosociale therapie: wij leren het meeste van elkaar
“Met andere ADHDers kwamen we erachter dat je allemaal handige tips hebt hoe je bepaalde problemen kan omzeilen of verwaarlozen. De coaches snappen alleen niet dat als je ergens heel slecht in bent je het beter kan omzeilen, zij denken dat je het dan moet verbeteren.



Coaching: het is zo fijn als iemand je op de dingen wijst die goed gaan
“De coach keek echt naar de mogelijkheden. Mensen kunnen zo veel bereiken maar soms weet je niet meer hoe. En ineens waren mijn negativiteit en de oorzaken van al mijn problemen minder in beeld zeg maar. En toen bedacht ik me ineens dat als andere mensen hun problemen kunnen overkomen dan kan ik ook beter worden” 



Diagnose: contextafhankelijkheid van ADHD
“concentratieproblemen zijn minder problematisch voor een loodgieter dan voor een kantoormedewerker van dezelfde intelligentie, dus je zou kunnen zeggen dat de context een stoornis maakt. Zwakke knieen zijn voor mij geen probleem, maar wel voor iemand die graag wil skieen”.
“in termen van een dynamisch model kan je zeggen dat psychiatrische problemen een verstoring zijn van de balans tussen lading en capaciteit. Als de lading toeneemt door een complexer wordende maatschappij is dezelfde capaciteit niet meer voldoende en dat resulteert dan in velerlei problemen die leiden tot een diagnose” 



Behandeling: wisselende perspectieven
“Ik denk dat medicatie wel 80% uitmaakt van de behandeling, en dan bieden we daarna groepssessies aan waarin ze leren over communicatie, intieme relaties, ouderschap en dat soort dingen”.
“Alleen bij de ernstigste gevallen moet je de boel stabiliseren met medicatie om patiente op een basaal niveau te laten functioneren. Echter, als het kan zonder die medicatie alleen met gedragsveranderende interventies heeft dat voor mij de voorkeur”





 Enorme diversiteit in perspectieven
 ADHD voelt voor iedereen anders
 Is context en situatie afhankelijk
 Behandeling werkt voor iedereen anders



 ADHD als sociaal probleem
 Weinig directe last van de symptomen
 Voornamelijk last van sociale consequenties
 Behoefte gezien te worden als uniek persoon

▪ Unieke krachten en zwakten



 Ervaren de zorg als probleemgestuurd
 Focus op diagnoses
 Focus op symptoomreductie
 Weinig focus op unieke problemen
 Weinig focus op unieke context
 Minder oog voor talenten en krachten



 Grote behoefte aan Persoonsgerichte zorg
 Welke medicatie, wanneer, hoe voor wie
 Rol van psychosociale zorg
 Holistische en positieve aanpak
 Peer-contact
 Integratie met complementaire therapie
 Betrekken van de omgeving



 Waren tevreden over de zorg als:
 Deze als open werd ervaren
 Zij het gevoel hadden de regie te hebben
 Keuzemogelijkheid en vrijheid hadden



 Worstelen met:
 Complexe realiteit van patienten
 Vertaling wetenschap naar praktijk
 Criteria die weinig houvast geven
 Toenemende druk verzekeraars

▪ Zwaardere focus op efficientie
▪ Minder ruimte om de patient centraal te stellen

 Maatschappelijke controverse
▪ Beïnvloed dagelijkse praktijk



 Leunen sterk op expertise
 Komen tot een valide diagnose
 Perspectief op meest effectieve therapie
 Wat werkt voor welke patient





 Patienten:
 Zien ADHD als probleem van de wereld
 Zien hun ‘biologie’ als humane variatie
 Verkiezen holistische zorg

 Professionals
 Integratie constructivisme en naturalisme
 Moeten ‘effectieve zorg’ leveren
 Vallen terug op basis van EBM



EVIDENCE-BASED MEDICINE PERSON-CENTRED CARE



 Erken diversiteit
 Erken context en situatie afhankelijkheid

 Ernst van de klachten
 Effectiviteit van de therapie

 Faciliteer stoppen met medicatie
 Delen in macht en onmacht



 Richtlijnen die diversiteit expliciteren
 Aandacht voor alternatieve therapie
 Onderzoek financieren naar diversiteit



 Verken diversiteit
 Integreer diversiteit in RCTs
 Meer gebruik kwalitatieve methoden



 Breder maatschappelijk debat
 Humane variatie
 Betekenis van ‘gezond’ en ‘stoornis’
 Wanneer is er recht op zorg



 Structurele en betekenisvolle participatie
 Patienten en burgers
 Kwaliteit van de zorg, beleid en onderzoek




