OUDERS MET AD(H)D

HOE
DAN
?
RUST, REINHEID EN REGELMAAT

Rondslingerend speelgoed, een half aangeklede peuter en
vergeten afspraken: het zal vrijwel alle prille ouders bekend voorkomen. Maar als je AD(H)D hebt, kun je de chaos met een factor
10 vermenigvuldigen, weet journalist Charlotte van Drimmelen
uit ervaring. ‘Ik plan niet veel beter dan de kinderen.’
tekst: Charlotte van Drimmelen // foto’s: Juj Winn

78 PSYCHOLOGIE MAGAZINE 02 // 2021

PSYCHOLOGIE MAGAZINE 02 // 2021 79

OUDERS MET AD(H)D

‘B

egin niet aan kinderen. Met
een hoofd als het jouwe is
het slopend om ze in het
gareel te houden en je relatie komt geheid op de tocht te staan.’
Dat was de strekking van een mail die
ik van een lezer ontving naar aanleiding van een artikel dat ik enkele jaren
geleden schreef over mijn AD(H)D*.
De afzender – vader en AD(H)D’er –
herkende zich in mijn verhaal.
Hij raakte een gevoelige snaar: terwijl
ik beslissingen doorgaans vrij impulsief
neem, lag het vraagstuk ‘wel of geen
kinderen’ juist al lange tijd op de weegschaal. Ik was bang ongeschikt te zijn
voor het moederschap. Wat als ik mijn
kind ergens vergeet? Hoe vind ik de
rust om op te voeden als ik zo slecht
overzicht kan houden? AD(H)D kan
erfelijk zijn, dus komt mijn kind
straks ook steeds te laat op school?
Ik was 33 toen mijn man en ik de
knoop toch doorhakten. Hij had er
sowieso vertrouwen in (‘Het wordt te
gek’) en ik besloot mezelf het voordeel
van de twijfel te geven. Eind 2015
werden we ouders van onze dochter
Sammy en twee jaar later kwam onze
zoon Rein ter wereld.

VIJF KLOKKEN

Na de bevalling werd Sammy op mijn
buik gelegd. Nog voor ik me kon overgeven aan een ultiem geluksgevoel, begon een verpleegkundige over de drie
r’en: rust, reinheid en regelmaat. Voor
een ‘overwegend onoplettend type’,
zoals Attention Deficit Disorder hier
wordt genoemd, voelde dat alsof ik in

een vrije val raakte. ‘Zorg dat ze om de
drie uur drinkt, bouw de cc’s langzaam
op, houd haar temperatuur in de gaten,
bewaar de nachtelijke luiers voor de
kraamverzorgster zodat zij kan zien of
ze genoeg plast, zorg dat je het kraambezoek goed plant en – heel belangrijk
– houd alles nauwkeurig bij in het
kraamboekje.’
Hoe ging ik dit doen? Vooral het woord
regelmaat maakte me paniekerig: nooit
heb ik een vaste volgorde of vast tijdstip voor dingen gehad. En aangezien
ik handelingen vooral gehaast doe, zag
ik niet voor me waar ik rust kon inbouwen. Maar ik was nu moeder en
ik wilde dit goed doen.
Ik kocht vijf klokken, voor iedere ruimte één. Om de drie uur drinken – als
een mantra klonk het in mijn hoofd.
Het getik van de wijzers gaf focus,
maar timen bleef ingewikkeld. Het bewaren van die luiers was ook moeilijk;
er zijn er een paar op mysterieuze wijze verdwenen. En elke keer als ik het
kraamboekje weer niet kon vinden om
getallen in te noteren, brak het zweet
me uit. Bezoek na een uur zeggen dat
het tijd was om op te stappen? ‘Zijn
jullie al aan wijn toe?’ vroeg ik in
plaats daarvan.
Waarom was dit alles toch zo lastig
voor me? Ik had toch óók gewoon dat
oergevoel, de diepe wens om goed
voor mijn kind te zorgen? Psychiater
Sandra Kooij ziet in haar praktijk bij
PsyQ dagelijks vaders en moeders zoals ik. ‘Normaal gesproken is er een
goed gedoseerde uitwisseling van de
stof dopamine in de prefrontale cortex,
de basale ganglia en het cerebellum:
de hersengebieden die de impulsbeheersing regelen,’ legt ze uit. ‘Op hersenscans is echter te zien dat die delen in
het brein van mensen met AD(H)D

minder goed van bloed worden voorzien. Daardoor zijn ze bovengemiddeld
snel afgeleid, reageren ze impulsiever
en kampen ze vaker met stemmingswisselingen.’
Sandra Kooij is bijzonder hoogleraar
ADHD bij volwassenen en begeleidt al
vijfentwintig jaar ouders die worstelen
om hun gezin draaiende te houden.
‘Het gebrek aan overzicht in hun eigen
rommel gecombineerd met de bende
die de kinderen veroorzaken, maakt ze
vaak radeloos.’

POEP AAN MIJN DUIM

Dat gevoel komt mij bekend voor. Opvoeden blijkt gewoon knap ingewikkeld
en ik vind het heel lastig om consequent
te zijn. De ene dag vertel ik de kinderen
dat ze niet op tafel mogen dansen, de
dag daarna dans ik zelf mee. Hoe vaak
ik me ’s ochtends niet voorneem me niet
te laten meevoeren door alles wat er
gebeurt. Nee, ik ga vooruitdenken en
zelf de regie houden. Maar in werkelijkheid is het met mijn langetermijnplanning niet veel beter gesteld dan
met die van de kinderen.
Als er veel dingen tegelijk spelen, verlies ik mijn vermogen om prioriteiten
te stellen. Zo kan ik tegen etenstijd beseffen dat het al laat is. Terwijl Rein
op de grond met zijn hijskraan speelt,
probeer ik hem onhandig gebukt te
verschonen. Sammy roept: ‘Mam, er zit
melk op mijn schoenen!’ Terwijl ik
poolshoogte neem bij de bank, zie ik
de omgevallen beker. Melk druppelt
op haar schoenen, maar vooral op ons
nieuwe kleed. Onderweg naar de keu-

De hersengebieden
die de IMPULSBEHEERSING
regelen, zijn minder goed
doorbloed
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ken voor een sopje zie ik hoe Rein –
met een klodder poep nog in z’n
bilspleet – op het aanrecht is geklommen waar hij piemelnaakt staat te zingen. Met zijn hiel trapt hij per ongeluk
een ei kapot. Onze demente hond Frits
begin te blaffen. Hij wil naar buiten en
is vergeten dat we net een boswandeling hebben gemaakt in de regen. Hij
begint te rollen over de ongeopende
post op de grond, waarna alles onder
de modder zit. Ik loop naar boven
voor een handdoek en ontdek op de terugweg dat de vloerbedekking van de
trap nu ook zwart is omdat ik mijn
kaplaarzen nog aanheb.
Het duurt Rein te lang en hij schreeuwt
om een luier. Maar ineens realiseer ik
me dat ik die ben vergeten te kopen. Ik
til Rein van het aanrecht, laat Frits naar
buiten en loop op m’n sokken naar de
auto in de hoop daar een luier te vinden.
Er zit poep van Rein aan mijn duim.
De voordeur waait met een klap achter
me dicht en ik vloek. Het is donker en
het begint nog harder te regenen. Door
de brievenbus probeer ik contact te
maken met Sammy, maar Frozen’s Elsa
tettert te hard, dus ze hoort me niet.
Ik zie de lachende ogen van Rein door
de gleuf: ‘Hahaaa, mama woont nu
buiten.’ Bij de buren haal ik een reservesleutel (‘is het weer zover?’) en laat
mezelf binnen. Nog precies tien minuten om ze op tijd aan tafel te krijgen.

LAAT NAAR BED, VROEG OP
Kooij herkent zulke scènes: de chaos,
afgeleid zijn, het extra goed willen doen,
het gevoel van falen na een dag vol

hectiek. Maar ook: het plezier, de creativiteit en de speelsheid. Waar het voor
ouders sowieso al zoeken is naar de
balans tussen consequent zijn en een
kind de nodige vrijheid bieden, is dat
bijna ondoenlijk voor wie AD(H)D
heeft.
Ook in responsief en ontvankelijk zijn
ziet Kooij een extra taak voor ouders
met AD(H)D. Vragen hoe het gaat, je
kind de ruimte geven om rustig te zijn
of haar verhaal te doen: het is voor ouders een belangrijke vaardigheid.
Maar als je hersenen anders werken,
kan dat behoorlijk lastig zijn. Vertelt je
dochter bijvoorbeeld hoe gemeen een
klasgenoot vandaag deed, dan wil je
haar als ouder troost bieden en de
ruimte geven om erover te praten.
Maar als je emoties er direct mee aan
de haal gaan, loopt die intentie spaak.
Kooij: ‘Gelukkig is daar iets aan te
doen. Bij de emotieregulatie-training
leren we mensen o
 nder andere even
uit de situatie te stappen voordat ze
ontploffen.’
Dat het opvoeden van kinderen behoorlijk vermoeiend is, helpt ook niet
mee. In de tijd dat ik nog kinderloos
was, pakte ik met gemak tien uur slaap.
Als avondmens schrapte ik de ochtenden zorgvuldig uit mijn agenda. Nu ik
kinderen heb, moet ik wel vroeg op.
Terwijl ik opkikker met een paar lepels
Nutella aan het aanrecht, smeer ik met
halfgesloten ogen boterhammen voor
de kinderen. Aan tafel dringen hun
vragen en verhalen ongefilterd mijn
oververmoeide systeem binnen.
’s Nachts probeert mijn brein alle indrukken te ordenen en daar ben ik nog
niet mee klaar als de wekker gaat. De
prikkels van de dag ervoor spoken aan
de ontbijttafel dus nog onverwerkt door
mijn hoofd.

TIPS VOOR MINDER CHAOS

En niet alleen bij mij. Kooij ontdekte
recentelijk dat AD(H)D-symptomen
samenhangen met een ontregelde biologische klok: 80 procent van de volwassenen met AD(H)D gaat laat naar
bed, omdat het slaaphormoon melatonine anderhalf uur later piekt dan
gemiddeld. ‘AD(H)D-symptomen worden versterkt als je niet acht uur per
nacht slaapt. Je concentratievermogen
neemt af, je wordt prikkelbaarder, voelt
meer onrust en je eetlust neemt toe.
Gezondheidsproblemen, zoals obesitas,
liggen bij deze doelgroep dan ook op
de loer,’ aldus Kooij.

HANDIG STRIPVERHAAL

In het goed verdelen van taken valt voor
ouders veel te winnen, aldus Kooij.
Mijn echtgenoot staat met zijn voorliefde voor orde en netheid totaal anders
in de wedstrijd dan ik. De drie r’en van
die verpleegkundige spraken hem heel
erg aan. Hoewel we al twintig jaar
samen zijn, trekt Bob mijn AD(H)D
soms voor geen meter. Spullen die ik
van hem leen, raak ik kwijt, hij vindt
dat ik de kinderen slordig aankleed en
baalt als hij me niet kan bereiken omdat ik mijn telefoon niet heb opgeladen.
Daarom denkt hij mee op de dagen dat
ik de kinderen doe: ‘Gooi je de tank vol
als jullie naar Haarlem rijden?’ ‘Koop
je dat cadeautje vandaag nog? Echt
niet vergeten, hè?’ ‘Eten we vanavond
iets anders dan pizza of pannenkoeken?’
Aan de ene kant is dat helpend, aan
andere kant bloedirritant omdat ik me
gecontroleerd voel. Ook al is dat hard
nodig, het doet wel pijn. Dat hoort

Bob denkt mee op de
dagen dat ik de kinderen
doe. Dat is helpend, maar
ook BLOEDIRRITANT
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Slaap niet uit Dat verstoort namelijk het broodnodige ritme. Dat je met kinderen sowieso vroeg op moet, is een
voordeel, want in de ochtend is er relatief veel ‘blauw’ licht
en dat remt de aanmaak van het slaaphormoon melatonine.
Slaap niet bij Trek liever je renschoenen aan of maak een
wandeling: laat het daglicht in je ogen schijnen om eventueel overschot aan melatonine te verjagen. En vroeg naar
bed gaan loont echt.
Gebruik je kinderen als spiegel Observeer je kinderen
tijdens het spelen en realiseer je hoe je op hen lijkt. Het
wordt snel een chaos omdat ze al hun speelgoed laten
slingeren en van het ene spel naar het andere gaan. Leer
van hun korte aandachtsspanne om dingen zelf efficiënter
aan te pakken.
Mediteer Je hoeft geen speciale ruimte in te richten en
wierook te branden, het kan gewoon op de bank of onder
de douche. Keer je 10 minuten per dag naar binnen als
investering in meer rust waardoor emoties reguleren je
beter afgaat.
Huishoudtip Kies eieren voor je geld en neem een goede
schoonmaker. Eentje die weet hoe je alle rommel ordent
en kasten efficiënt inricht. Scheelt een hoop ruzie met je
partner.
Overweeg medicatie naast behandeling Stimulantia
(zoals Ritalin en Concerta) werken bij 50 tot 70 procent
van de mensen op AD(H)D-symptomen. Binnen dertig
minuten na inname trekt de medicatie het tekort aan dopamine zoveel mogelijk recht, waardoor problemen bij
plannen, aandacht, concentratie, motivatie, het korte
termijngeheugen en de impulscontrole afnemen.

Kooij vaker. ‘Veel volwassenen met
AD(H)D kampen met een laag zelfbeeld. Van kinds af aan hebben ze gehoord dat ze op tijd moeten komen,
hun spullen niet moeten verliezen en
beter moeten plannen. Met name als
iets tegenzit, vinden ze het moeilijk hun
emoties te doseren en te relativeren.’
Gelukkig zijn er ook goede dagen.
Dagen waarop we pas naar de speeltuin
afreizen nadat we de klei, spelletjes en
auto’s hebben opgeruimd. Het zijn die
dagen waarop ik ’s avonds trots in bed
stap. Het liefst lees ik dan nog een
hoofdstuk uit opvoedboeken met titels
als We rommelen maar wat aan. Boeken

die me eraan helpen herinneren dat
meer kinderen te maken hebben met
ouders die steken laten vallen en waarmee het desondanks prima gaat. Inmiddels is het mijn dochter die in de
supermarkt opmerkt dat we pindakaas
moeten kopen omdat die op is. En als
we de winkel uitlopen, wijst zij me
waar ik onze fiets geparkeerd had. In
Sammy’s hoofd zit het dus wel snor.
Om het hele gezin – en vooral mij –
wat meer structuur en overzicht te bieden, maakten we laatst met z’n vieren
op een groot vel papier een stripverhaal
van de ochtend- en avondroutines. Dat
er mensen zijn die überhaupt een volgorde hebben waarin ze tandenpoetsen,
douchen en ontbijten, vond ik vroeger
lichtelijk overtrokken. Maar nu de
kinderen en ik die plaatjes van het strip-

verhaal volgen, kom ik daar graag van
terug. Goedgeluimd en in een rechte lijn
vertrekken we tegenwoordig ’s avonds
richting bed en ’s morgens naar school.
Op het laatste plaatje is te zien hoe een
poppetje direct nadat hij is opgestaan
zijn bed opmaakt. Dat vakje heeft Bob
met glitters geaccentueerd, speciaal
voor mij. //
*de ‘H’ staat in dit stuk tussen haakjes aangezien bij het ‘gecombineerde’ type – zoals
in mijn geval – de hyperactiviteit niet merkbaar is of zelfs afwezig is. Van impulsiviteit is
wel sprake, waarmee deze vorm een combinatie van ADD en ADHD is.
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