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KENNISPLEIN LEZERSVRAGEN
Van Barbara Heins uit Biddinghuizen over ● DCD
ADHD
Theone Kampstra is bewegingswetenschapper en ergotherapeut. Ze is eigenaar van multidisciplinair centrum
Kinderpraktijk Theone en medebestuurder van opleidingscentrum Kenniscentrum SIEM.

Wat zou u tegen ouders en
leerkrachten willen zeggen
naar aanleiding van dit onderzoek?

BEHANDELINGEN DIE ZIJN
TOEGESPITST OP SCHOOLPRESTATIES, IK DENK DAT
DAAR DE BELANGRIJKSTE
WINST TE BEHALEN VALT

‘Als het belangrijkste probleem is
dat je kind niet goed presteert op
school, dan is medicatie wellicht
niet de beste oplossing voor hem.
Ik adviseer behandelaren om
terughoudend te zijn met het
voorschrijven van deze pillen als
het voornaamste doel is schoolprestaties te verbeteren.’

Wat ziet u dan wel als een
goede aanpak?

Anne Fleur KortekaasRijlaarsdam is klinisch neuropsycholoog en werkt momenteel
als universitair docent en opleidingscoördinator bij de afdeling
Pedagogiek en Onderwijswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek
richt zich op het verbeteren van
schoolparticipatie en schoolprestaties van kinderen met
en zonder aanvullende onderwijsbehoeften.
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Q A

Uw onderzoek heeft behoorlijk
wat aandacht getrokken in de
media, had u dat verwacht?

‘Dat is een belangrijke vraag. Er
zijn onderzoeken die aantonen
dat oudertraining gericht op
schoolprestaties of een combinatie
van oudertraining en leerkrachttraining hierin eﬀectief kan zijn.
Op middelbare scholen zouden
ook vaardigheidstrainingen voor
de leerlingen zelf helpen. Het
probleem is dat daar nog niet voldoende onderzoek naar is gedaan.
Naar het eﬀect van medicatie is
meer dan veertig jaar lang onderzoek gedaan, maar naar het eﬀect
van leerkracht- en oudertraining
en vaardigheidstraining helaas
niet. Toch denk ik dat daar de
belangrijkste winst te behalen
valt. Want die trainingen zijn echt
toegespitst op schoolprestaties.
Terwijl de behandeling met medicatie op dit moment alleen is gericht op het verminderen van de
gedragssymptomen van ADHD.’

‘Ja, ik begrijp dat zeker. ADHDmedicatie laat een kind langer
taakgericht werken, wellicht met
meer concentratie, en dan toch
verbeteren de schoolprestaties
niet. Dat is niet wat je zou verwachten. Veel mensen waren
verbaasd over de uitkomst van
mijn onderzoek. Sinds de jaren
tachtig zijn er vrij veel studies
gedaan naar de eﬀecten van
ADHD-medicatie op schoolprestaties, maar die studies gebruikten veel verschillende methoden.
Zo gebruikten sommige onderzoekers taken waarvan de leerkrachten van de kinderen de
inhoud en het niveau mochten
bepalen. Hierdoor kon je de resultaten van de verschillende studies
niet goed met elkaar vergelijken:
het ene kind had dan een heel
makkelijke taak gemaakt gericht
op bijvoorbeeld lezen, terwijl het
andere kind een heel andersoortige taak had gedaan.
Laat ik het zo zeggen: er zijn de
afgelopen jaren wat tegenstrijdige onderzoeksresultaten voorbijgekomen die suggereerden dat
medicatie wél hielp bij de schoolprestaties. Als je de literatuur uitgebreid bestudeerde, ging je hieraan twijfelen. Voor wij aan onze
studie begonnen, verwachtten
wij dan ook dat de eﬀecten van
ADHD-medicatie op schoolprestaties klein zouden zijn. Maar zó
klein, dat hadden we niet verwacht.
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Mijn zoon van zes heeft
DCD. Hij krijgt binnenkort
voor het eerst ergotherapie.
Wat is het verschil met gewone
fysiotherapie?
‘Er is veel overlap in de behandeling van kinderen door een ergotherapeut en een fysiotherapeut.
Beiden kunnen werken met een
kind met DCD om een activiteit
beter te kunnen uitvoeren. Een
fysiotherapeut is meer geschoold
in het dagelijks bewegen en kijkt
vooral naar welke mogelijkheden
het kind heeft om een activiteit
te kunnen uitvoeren. De ergotherapeut kijkt breder, en vraagt
zich af welke activiteiten voor dit
kind - en zijn of haar omgeving juist belangrijk zijn en waar het
voldoening uit haalt als het deze
naar eigen tevredenheid kan uitvoeren. Vervolgens wordt onderzocht wat er nodig is om dat voor
elkaar te krijgen. Het kan zijn dat
de ergotherapeut adviezen geeft
om de omgeving aan te passen,
of juist om de activiteit iets te
veranderen.’

er misgaat en laat hem ook zelf
nadenken, samen met u, over een
oplossing. Zo beklijft het beter.’
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Wat kan ik als ouder zelf doen om
mijn kind met DCD te helpen?
‘Begrip tonen dat het geen onwil is als
je kind iets niet kan, maar juist onvermogen.
Geduldig blijven en samen met je kind kijken
naar hoe iets wél kan. Wat kan ervoor zorgen
dat de taak makkelijker wordt? Als het bord
bijvoorbeeld steeds verschuift bij het brood
smeren, kijk dan of een antislipmatje helpt. Een
andere mogelijkheid is om te kijken naar hoe
je de taak toch kunt aanleren. Bijvoorbeeld:
het papier verschuift tijdens het schrijven.
U kunt dan vertellen dat het kind het papier
moet vasthouden, maar vaak blijkt dat een
kind met DCD dit snel vergeet en het zich niet
eigen maakt. Laat het kind zelf ontdekken wat

Komt een ergotherapeut
altijd aan huis? Waarom
is dat eigenlijk? Een fysiotherapeut doet dat niet.
‘Een ergotherapeut komt vaak
thuis bij het kind om in kaart te
brengen hoe het een bepaalde
activiteit in zijn eigen omgeving
uitvoert. De ergotherapeut kan
dan veel beter adviezen op maat
geven, niet alleen over de mogelijkheden van het kind, maar juist
ook over de activiteit en de omgeving. Maar aan huis komen is
niet altijd nodig. Kinderen met
DCD kunnen worden behandeld
vanuit de methode Cognitive
Orientation of Occupational
Performance. Dit is een methode
die prima in de praktijk kan worden
uitgevoerd. Het kind leert zelf
oplossingen te bedenken en leert
dit vervolgens om te zetten naar
andere situaties.’

Ook een vraag stellen aan een professional? Mail naar: redactie@balansdigitaal.nl
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