
 Nieuwsbrief Leren - Boekbespreking 
 Lieven Coppens 
 
 Eerder verschenen op: http://boeketje-onderwijs.skynetblogs.be 
 

 

nieuwsbrief.leren@gmail.com  1 

Auteur(s): Arga Paternotte & Jan Buitelaar 

Titel: Het is ADHD 

Uitgeverij: Balans / Bohn Stafleu van Loghum 

Plaats: Bilthoven / Houten 

Jaar: 2007 (derde druk) 

Pagina’s: 189 

ISBN-13: 978-90-313-4564-4 

 

 
Dit boek van de Nederlandse oudervereniging Balans is een belangrijk naslagwerk voor ouders en leerkrachten die 
geconfronteerd worden met een kind met ADHD. De auteurs hebben er naar gestreefd om de lezer zo volledig én 
actueel mogelijk te informeren.  
 
In het eerste deel komt de theoretische kennis aan bod. De auteurs staan niet alleen stil bij de kenmerken, 
oorzaken en gevolgen van ADHD, maar hebben ook aandacht voor de comorbiditeit ervan met andere stoornissen. 
Deze onderwerpen worden in een klare en directe taal, eventueel verduidelijkt aan de hand van afbeeldingen, 
schema's of voorbeelden, uitgelegd. Op deze manier heeft de geïnteresseerde na het lezen van het eerste deel 
een vrij goed zicht op de huidige kennis over ADHD. 
 
Het tweede deel gaat over het ontdekken en diagnosticeren van ADHD. Een heel belangrijke boodschap die je 
daarbij tussen de regels door leest, is dat ADHD heel veel verschillende verschijningsvormen heeft en dat niet elke 
drukke peuter of kleuter automatisch ook ADHD heeft. Hieruit blijkt dat een goede diagnose belangrijk is. Het stukje 
over de diagnose is geschreven op de Nederlandse situatie, maar maakt meteen ook duidelijk dat in Vlaanderen 
een dergelijke diagnose moet gesteld worden door een ter zake deskundige kinderpsychiater. 
 
Hoe je met een kind met ADHD thuis omgaat, wordt beschreven in het derde deel. Eerst en vooral gaan de 
auteurs dieper in op het omgaan met de stoornis zelf. Hoe verwerk je het als ouder? Hoe ga je om met het kind 
met ADHD en zijn brussen? Hoe vertel je het aan anderen dat jouw kind ADHD heeft? Op deze en nog andere 
vragen formuleren de auteurs een concreet antwoord. Daarnaast is er een afzonderlijk hoofdstukje voorzien over 
het omgaan met het kind met ADHD. Hier komen thema's aan bod zoals belonen en straffen, het geven van een 
time-out, het hanteren van regels en structuur en dergelijke.  Zeer belangrijk daarbij zijn ook de Overlevingstips 
voor ouders die je op bladzijde 61 van het boek kunt vinden en het schema Het verschil tussen een positieve en 
negatieve benadering op de bladzijden 66 en 67. 
 
Het vierde deel gaat uitgebreid in op het gebruik van medicatie bij ADHD en gaat dieper in op een aantal vragen in 
verband met de medicatievrije behandelingsmethodes. Zeer interessant in dit deel is dat de auteurs niet alleen 
blijven stilstaan bij de meest gekende medicatie, maar ook dieper ingaan op de werking van andere soorten 
medicatie bij ADHD. 
 
Het vijfde deel van dit boek gaat over het gebruik van gedragstherapie bij ADHD. De lezer vindt er uitleg over een 
aantal mogelijke behandelingen en een aantal interessante bedenkingen daarbij. Dit alles wordt uitgebreid 
geïllustreerd met een praktijkvoorbeeld. 
 
Het laatste deel van het boek is gewijd aan ADHD en de school. Hierbij wordt het belang van een goede 
samenwerking tussen de ouders en de leerkracht expliciet benadrukt. Heel belangrijk in dit deel is verder het 
hoofdstuk dat specifiek geschreven is voor de leerkracht: ADHD in de klas. Het is een katern die door elke 
leerkracht zou moeten gelezen worden. 
 
Het boek Het is ADHD is een zeer concreet en duidelijk naslagwerk geworden voor ouders en leerkrachten. De 
inhoudelijke kennis en de praktische adviezen die gegeven worden maken het direct in de praktijk bruikbaar. Een 
aanrader voor elke schoolbibliotheek. 
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