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Geen pillen, maar hulp
Het project Druk & Dwars start maandag in Haren met
vier ouderparen. Die hopen de opvoedstress rond hun
drukke kinderen beter het hoofd te bieden. Straks in het
najaar is er ook nog een cursus speciaal voor leerkrachten.
ANITA PEPPING

HAREN Schreeuwen, dreigen, straf-
fen. Het lukt ouders soms niet meer
om leuk en spontaan te reageren op
hun jonge kinderen. Die ouders heb-
ben opvoedstress en de relatie met
hun kinderen belandt daardoor in
een negatieve spiraal. Juist voor der-
gelijke ouders is het project Druk &
Dwars uitermate geschikt.

Projectleider Lotte Koning (24)
legt net de telefoon neer. ,,Een moe-
der die hulp zoekt voor haar kind,
maar geen Ritalin-pillen wil. Dan is
ze bij ons aan het goede adres.’’ Niet
dat Koning anti-medicatie is, maar
ze denkt wel dat pillen soms te snel
worden voorgeschreven.

Koning geeft sociale weten-
schapslessen aan toekomstige lera-
ren op de Pedagogische Academie
van de Hanzehogeschool Gronin-
gen. Daarnaast hoopt ze op het drie-
jarige onderzoeksproject Druk &
Dwars te promoveren aan de Rijks-
universiteit. Net als haar supervisor,
universitair hoofddocent Laura Bat-
stra, bekijkt ze stijgende medicijnge-
bruik bij drukke ADHD-kinderen
met argusogen. ,,Mensen gaan er
nog steeds ten onrechte vanuit dat
er iets mis is in het brein van een
ADHD’er, maar dat is nog nooit aan-
getoond. Wij vinden het belangrijk
dat er meer naar mogelijkheden in
de omgeving van zo’n kind wordt
gekeken.’’

Druk & Dwars richt zich op ‘milde
vormen van druk en opstandig ge-
drag’ van basisscholieren. In Stads-
kanaal is al ervaring opgedaan met

‘Elk kind is
bij tijd en wijle
druk en dwars’

de aanpak en daar bleek dat ouders
baat hebben bij begeleiding. ,,Het is
echt niet de bedoeling dat we perfec-
te ouders afleveren, want die zijn er
niet. Maar we weten wel dat je met
tips en een dosis zelfinzicht een be-
tere sfeer in huis krijgt.’’

Remco en Monique Hofman uit
Valthermond hebben net de zeven-
weekse oudercursus in Stadskanaal
gevolgd en beamen dat. ,,Er is thuis

een wonder gebeurd’’, zegt Monique
Hofman. ,,Dit hadden we veel eerder
moeten doen.’’ Hun 11-jarige zoon
was flink druk en dwars. Als hij uit
school kwam, was hij boos en op-
standig en niet voor rede vatbaar.
,,Ik wist dat er dan iets was gebeurd
en wilde hem dat meteen laten ver-
tellen. Dat werkte niet. In de cursus
leerde ik meer afstand te nemen,
waardoor hij het uit zichzelf kwam
vertellen. We benaderen hem nu an-
ders, laten hem beter uitpraten en
kijken kritisch naar onszelf. Er is nu
weer rust in ons gezin en dat komt
gewoon door het veranderen van
kleine dingen. Dit is geschikt voor ie-
dereen.’’

Maandag beginnen in Haren vier
ouderparen aan de cursus onder be-
geleiding van professionals. Ook
voor Delfzijl, Stadskanaal en Gronin-
gen liggen de plannen klaar.

Voor leerkrachten is een aparte
cursus samengesteld die in elk geval
in september in Haren start. ,,Soms
geven ouders aan dat het thuis pri-
ma gaat, maar dat het op school een
drama is. Leerkrachten geven dan
vrij snel het signaal af dat het beter is
als ouders met het kind psychiatri-
sche hulp gaan zoeken. Wij denken
dat deze cursus kinderen juist uit die
dure zorg kan houden.’’

Koning kan het niet genoeg bena-
drukken: opvoedstress heeft ieder-
een. ,,En elk kind is bij tijd en wijle
druk en dwars. Het gaat er om dat
het weer gezellig wordt in huis. Niet
met pillen, maar met hulp.’’

Zie ook www.drukendwars.nl
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