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• Wat zijn aanbevolen behandelingen voor ADHD?

• Ouder- en leerkrachttraining voor ADHD

• Wat werkt en voor wie in ouder- en leerkrachttrainingen?

• Klinische implicaties van bevindingen

PROGRAMMA



4 Change footer text: menu > insert > head en footer text

www.paint-studies.nl

PAINT-STUDIES

http://www.paint-studies.nl/
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Welke behandeling(en) raad jij als behandelaar aan aan ouders van kinderen 

van 6-12 jaar oud waarbij een classificatie ADHD is gesteld? Meerdere 

antwoorden mogelijk.

POLL 1

1. Medicatie
2. Neurofeedback
3. Cognitieve trainingen (bv. CogMed, 

BrainGameBrian, 
werkgeheugentraining)

4. Mindfulness

5. Oudertraining (gedragstherapie)
6. Leerkrachttraining (gedragstherapie)
7. Speltherapie
8. Dieet
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Behandelingen die wel worden aangeraden:
• Ouder- en leerkrachttraining (gedragstherapie)
• Medicatie (pas vanaf 6 jaar)
• Cognitieve gedragstherapie (alleen voor middelbare scholieren)

AANBEVOLEN BEHANDELINGEN VOOR ADHD

Behandelingen die niet worden aangeraden:
• Cognitieve trainingen (bv. Braingame Brian, Cogmed, werkgeheugentraining)
• Neurofeedback

Behandelingen die (nog) niet worden aangeraden 
• o.a. dieet, mindfulness, speltherapie 

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/adhd/behandeling-en-begeleiding

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/adhd/behandeling-en-begeleiding/inleiding
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Effectieve interventies (d = .30, d = .35)1,2, maar grote verschillen in effect 

sizes.

Wat werkt en voor wie? 
• Verbeteren van interventie uitkomsten3,4

• Interventies afstemmen op individuele behoeften

OUDER- EN LEERKRACHTTRAININGEN

Sonuga-Barke et al., 2013; Daley et al., 2014
DuPaul et al., 2020; Schatz et al., 2020
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• Gedrag van het kind veranderen via aanpassingen in de omgeving

• Bestaande, effectief bewezen programma’s voor ouders in NL:

• BPTG: specifiek voor kinderen met ADHD

• Incredible Years (Pittige Jaren), Triple P niveaus 4 en 5, PCIT: voor kinderen met 

gedragsproblemen, ook effectief bij kinderen met ADHD

• Bestaande, effectief bewezen programma’s voor leerkrachten in NL:

• Druk in de Klas: vermindert ADHD symptomen

• Een Nieuwe Koers: verbetert werkhouding

OUDER- EN LEERKRACHTTRAININGEN
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OUDER- EN LEERKRACHTTRAININGEN

Situatie Gedrag Gevolg

Gedragstherapeutisch model

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc2K2EqNPdAhUKExoKHSWRA7IQjRx6BAgBEAU&url=https://bewegendleren.net/ontwerpvisie-bewegend-leren/&psig=AOvVaw0MsgfEAp6lmIFgnx8rQibX&ust=1537867234833123
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE8dmXqNPdAhXmyIUKHV_mB6IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.manutan.nl/blog/plezierig-en-comfortabel/warm-weer-op-school/&psig=AOvVaw3TesGyzQ0eFXRVQWsbUEXg&ust=1537867273764143
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw5ff9qNPdAhVDQhoKHUWkDY0QjRx6BAgBEAU&url=http://bouwkunst.archidev.info/tag/foto-duim-omlaag/&psig=AOvVaw3DKMn80m5Oq5fEK4HkW6p9&ust=1537867489761080
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1iczlqNPdAhVP3RoKHaycAFAQjRx6BAgBEAU&url=https://areyouhappy.nl/gegevensontvangen/duim-omhoog/&psig=AOvVaw2QCji0KjtE07R5DbudCtA4&ust=1537867435382175
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OUDER- EN LEERKRACHTTRAININGEN

Situatie Gedrag Gevolg

Gedragstherapeutisch model

Executieve 
functieproblemen

Afwijkend 
beloningssysteem
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OUDER- EN LEERKRACHTTRAININGEN

Situatie Gedrag Gevolg

Gedragstherapeutisch model

Technieken om situatie te optimaliseren:
• Duidelijke regels
• Effectieve instructies
• Lastige situaties vooraf bespreken
• Structuur in tijd en ruimte

Technieken om gevolgen aan te passen: 
• Belonen
• Negeren
• Milde negatieve consequenties
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Welke type technieken leer jij vooral aan aan ouders in een 

gedragstherapeutische oudertraining voor ADHD?

1. Vooral stimulus-controle technieken

2. Vooral contingentiemanagement technieken

3. Evenveel aandacht voor stimulus-controle als voor 

contingentiemanagement technieken

POLL 2
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STUDIE DESIGN
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• Korte, geïndividualiseerde interventie (2 sessies) 

• Gebaseerd op vooraf geselecteerd probleemgedrag 

• Psycho-educatie
• Situatie-Gedrag or Gedrag-Gevolg

• Topografische analyse

• Doelgedrag formuleren

• Interventieplan
• Stimulus controle technieken or Contingentie management technieken

• Oefenen

• Huiswerk

INTERVENTIE
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• 182 kinderen en hun ouders of leerkrachten

• 4-12 jaar / 6-12 jaar

• ADHD (symptomen in de klas)

• IQ > 70

• Geen medicatie

• Geen ASS of CD

• (Regulier basisonderwijs)

DEELNEMERS
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WAT WERKT

Primaire uitkomst
• Dagelijkse metingen (5 dagen) van 4 vooraf geselecteerde gedragingen 

per kind, waar de interventie zich op richtte
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WAT WERKT: LEERKRACHTEN

Contingentiemanagement vs
controle
Pre-post 2
b = -0.93, p < .001, d = 0.93

Stimuluscontrole vs controle
Pre-post 2
b = -0.89, p < .001, d = 0.89
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WAT WERKT: OUDERS

Contingentiemanagement vs
controle
Pre-post 1
b = -0.33, p > .05, d = 0.35

Stimuluscontrole vs controle
Pre-post 1
b = -0.56, p < .05, d = 0.59



19

WAT WERKT: OUDERS

Contingentiemanagement vs
controle
Pre-post 2
b = -0.53, p < .01, d = 0.54

Stimuluscontrole vs controle
Pre-post 2
b = -0.65, p < .01, d = 0.66
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Wat werkt?

• Stimuluscontrole en contingentiemanagement technieken

• Proximale, distale en blinde maten

• Ouders: stimuluscontrole sneller dan contingentiemanagement

• Ouders: contingentiemanagement lijkt niet effectief voor 

aandachtsproblemen

TUSSENTIJDSE CONCLUSIE

Staff, A.I., Van den Hoofdakker, B.J., Van der Oord, S., Hornstra, R., Hoekstra, P.J., Twisk, J.W.R., Oosterlaan, J., & Luman, M. (2021). Effectiveness of specific 
techniques in behavioral teacher training for childhood ADHD: A randomized controlled microtrial. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. doi: 
10.1080/15374416.2020.1846542.
Hornstra, R., Van der Oord, S., Staff, A.I., Hoekstra, P.J., Oosterlaan, J., Van der Veen-Mulders, L., Luman, M. & Van den Hoofdakker, B.J. (2021). Which 
techniques work in behavioral parent training for ADHD: A randomized controlled microtrial. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology.
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Kind factoren

• Leeftijd

• Geslacht

• IQ

• Ernst van de 

symptomen

WAT WERKT VOOR WIE?: LEERKRACHTEN

Leerkracht factoren

• Zelfvertrouwen

• Competentiebeleving 

• Leerkracht-leerling 

relatie

• Verwachting van de 

interventie

• Ervaring

Klassen factoren

• Klassengrootte
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WAT WERKT VOOR WIE: LEERKRACHTEN

Stimuluscontrole groter effect dan 
contingentiemanagement
bstimuluscontrole = -0.49, p = .016, d = 0.47

Stimuluscontrole kleiner effect dan 
contingentiemanagement
bstimuluscontrole = 0.47, p = .035, d = 0.50
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WAT WERKT VOOR WIE: KLASSENGROOTTE

Effectiviteit van stimuluscontrole 
technieken is gerelateerd aan 
klassengrootte: B = 0.07, SE = .02, p < .001

Effectiviteit van contingentiemanagement 
technieken is niet gerelateerd aan 
klassengrootte: B = -0.01, SE = .03, p = .700
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Kind factoren

• Leeftijd

• Geslacht

• IQ

• Ernst van de 

symptomen

WAT WERKT VOOR WIE?: OUDERS

Ouderfactoren

• Opleidingsniveau

• Opvoedvaardigheden 

• Verwachting van de 

interventie
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Wat werkt?

• Stimuluscontrole en contingentiemanagement technieken

• Bij ouders werken stimuluscontrole technieken sneller dan 

contingentiemanagement technieken

• Bij ouders werken contingentiemanagement technieken minder goed voor het 

verminderen van aandachtsproblemen 

Wat werkt voor wie? 

• Maakt uit bij leerkrachten: leeftijd, klassengrootte

CONCLUSIES
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• Korte, geïndividualiseerde interventie is erg effectief

• Op korte en lange termijn

• Lage dropout (2-4%)

• Weinig aanvullende zorg

• Leerkrachten en ouders tevreden

• In lijn met behoeften van leerkrachten en ouders1,2,3,4,5

KLINISCHE IMPLICATIES

DuPaul et al., 2019; Egan et al., 2019; Gaastra et al., 2020; Dentz et al. 2016; Starck et al., 2016
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Volgende stappen:

• Combineren van beide sets van effectieve technieken

• Interventie als eerste stap in behandeling voor ADHD? 
• Eerste stap na diagnose?
• Betrekken van POH-GGZ en/of samenwerkingsverbanden?

KLINISCHE IMPLICATIES
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• Kort en gefocust: een gedrag per sessie, ‘hands-on’

• Individuele interventie

• Vooraf geselecteerd gedrag

• Leerkrachten en ouders leren om gedrag te analyseren

• Oefenen in de sessie1

THE POWER OF PAINT?

Kaminski et al., 2008
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a.i.staff@vu.nl

Met dank aan het PAINT-team
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▪ Dr. Marjolein Luman
▪ Prof.dr. Jaap Oosterlaan

RUG/Accare kinder- en jeugdpsychiatrie:

▪ Prof.dr. Barbara van den Hoofdakker
▪ Prof.dr. Pieter Hoekstra
▪ Rianne Hornstra, MSc

KU Leuven:

▪ Prof.dr. Saskia van der Oord
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