
 

'Druk en Dwars is een samenwerking tussen De Hanze, de RUG en 6 gemeenten in Groningen en bestaat uit 
drie pijlers: Voorlichting, Ouderbegeleiding en Leerkrachtondersteuning. Doel is waar mogelijk onnodige 
ADHD-classificaties en behandelingen te voorkomen, en specialistische zorg te bewaren voor kinderen en 

gezinnen die dit het hardst nodig hebben.’  
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Onjuiste voorlichting over ADHD in kinderboeken 

De informatie over ADHD in kinderboeken is onjuist, en 
eenzijdig. Dat blijkt uit onderzoek door studenten aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek werd uitgevoerd 
door Linda Foget en Caroline van Haeringen onder leiding 
van Laura Batstra en Sanne te Meerman. Zij onderzochten 
wat Nederlandse educatieve kinderboeken over ADHD 
schrijven.  
 
In vrijwel alle onderzochte kinderboeken wordt eenzijdig de 
biomedische visie op ADHD weergeven. Deze visie gaat 
ervan uit dat ADHD een chronische hersenziekte is, die met 
medicatie behandeld moet worden. Wetenschappelijke 
onderzoeken laten echter zien dat er geen verschil is tussen 
de hersenen van kinderen met of zonder hyperactief 
gedrag en concentratiemoeilijkheden. In de kinderboeken 
is geen aandacht voor andere mogelijke oorzaken van 
ADHD zoals armoede, overbelaste ouders en leerkrachten 
en de prestatiemaatschappij. Lees de samenvatting van het 
onderzoek hier terug.  
 
In een interview met Groot Nieuws Radio lichtte Laura 
Batstra deze bevindingen nader toe. Luister hier het 
gesprek terug. 
 
 

 
 

Online loket 

Er bestaan veel verschillende meningen over 
druk, dwars en dromerig gedrag.  Is ADHD hier  
slechts een naam voor? Of wordt dit gedrag veroorzaakt door 
ADHD? Wij analyseren de voorlichting door deze met elkaar te 
vergelijken. We zijn daarom zeer benieuwd naar goede dan wel 
slechte voorlichting die u tegenkomt, en uw ideeën daarover. 
Neem contact op met ons loket voor vragen of voor het 
doorsturen van voorlichtingsmateriaal over druk, dwars en/of 
dromerig gedrag, al dan niet onder de noemer ADHD. 

Geweigerde brief door Kind & Adolescent 
 
Sanne te Meerman en Laura Batstra schreven een kritische reactie op 
de bijdrage van Nanda Rommelse en Patrick de Zeeuw in het mei-
nummer van Kind & Adolescent. Genoemde auteurs bekritiseren een 
studie waar ze zelf eerst opstaan als auteur. ‘Hebben ze hun kritische 
noten voor publicatie met hun tachtig medeauteurs gedeeld? 
Daarmee hadden ze de schade die de ongefundeerde conclusies van 
dit wijdverspreide artikel aan met ADHD-gediagnosticeerden doen, 
kunnen beperken.’  
 
De redactie van Kind & Adolescent liet weten de brief van Sanne en 
Laura niet te willen publiceren. Deze zou zich speculatief richten op 
de motivatie en de beweegredenen van de Rommelse en De Zeeuw 
bij het eerst mee-publiceren met de betreffende wereldwijd 
verspreide publicatie en vervolgens hun kritiek erop uiten in het door 
een veel kleinere doelgroep gelezen blad Kind & Adolescent. “In de 
speculaties hierover zit geen wetenschappelijke informatieve 
meerwaarde”, aldus de redactie. 
 
Wij vinden het wel belangrijk om na te denken over de achtergronden 
als auteurs zich achteraf gaan verzetten tegen hun eigen conclusies. 
Dan is er in het wetenschappelijke proces waarin je kritisch hoort te 
zijn op schijnzekerheden en stelligheid iets erg misgegaan. Door 
openlijk aandacht te besteden aan het proces van wetenschap, 
kunnen we als professionals in de toekomst wellicht voorkomen dat 
het grote publiek massaal verkeerd voorgelicht wordt. Het is jammer 
dat een veelgelezen blad als Kind & Adolescent ervoor kiest deze 
kans te laten liggen. 
 
Lees de ongeplaatste brief van Sanne en Laura hier.  

 
 

Psychiatrische classificatie bij kinderen: zegen of 
vloek? 

Graag willen wij u wijzen op een interessant artikel over 
psychiatrische classificatie geschreven door Hans Koppies. 

De nieuwe regering gaat extra geld uittrekken voor 
defensie. Damiaan Denys – voorzitter van de Nederlandse 
vereniging voor Psychiatrie – reageerde op Twitter met de 
verzuchting of er niet wat geld opzij kon worden gezet 
voor goede kinder- en jeugdpsychiatrie (en 
volwassenenpsychiatrie), want “… worden later betere 
militairen”. Denys kon er niet verder naast zitten. Velen die 
op jeugdige leeftijd bij de kinderpsychiater zijn geweest, 
kunnen juist defensie als werkgever wel vergeten. 

Het gehele artikel vindt u hier.  

http://www.drukendwars.nl/adhd-in-kinderboeken/
http://www.drukendwars.nl/adhd-probleem-van-de-maatschappij/
http://blogs.kenniscentrum-kjp.nl/2017/10/31/hans-koppies/psychiatrische-classificatie-kinderen
http://www.drukendwars.nl
http://www.drukendwars.nl/kindadolescent-wetenschappelijke-blunder/


 

 

 
 

Boekbericht ADHD: MACHT EN MISVERSTANDEN 

In het recent uitgebrachte boek ‘ADHD: Macht en Misverstanden’ 
ontkracht en weerlegt Laura Batstra hardnekkige misverstanden 
over ADHD die in stand worden gehouden door onder andere 
wetenschappers, psychiaters en de farmaceutische industrie. In 
het veelgelezen artikel ‘Psycholoog: adhd is als problematisch 
ervaren gedrag. Geen ziekte dus, maar gedrag’, dat op 12 
november 2017 verscheen in de Volkskrant, licht Laura de 
redenen voor het uitbrengen van dit boek toe. 
 
  

 
 

 
Uitgeverij Lucht biedt onze trainers en de deelnemende scholen 
en gemeenten een gratis exemplaar aan (zolang onze voorraad 
strekt). Ontvangt u graag een exemplaar? Neem dan contact op 
Sanne te Meerman via s.te.meerman@rug.nl. Het gehele 
boekbericht vindt u hier. 

ADHD: macht en misverstanden is een aanrader voor elke ouder, 
leerkracht, volwassene, bejaarde, student en huisarts die te 
maken heeft met problematisch druk, dwars en dromerig gedrag. 

 
 

 
 

 

Refereerbijeenkomst Accare 

Op 10 oktober 2017 vond een refereeravond plaats 
georganiseerd door diverse jeugdhulpinstellingen. De avond 
stond in het teken van de verbinding tussen onderwijs en 
jeugdhulp. Tijdens deze avond spraken twee van onze Druk & 
Dwars medewerkers: Maruschka Sluiter en Bert Wienen. 
 
Maruschka hield als start van de bijeenkomst een 
promovendipitch. Ze vertelde over haar promotieonderzoek 
en het project Druk & Dwars. Er is kort ingegaan op de wijze 
waarop tegenwoordig vaak naar ‘afwijkend’ gedrag wordt 
gekeken en welke gevolgen dit heeft voor het aantal diagnoses 
ADHD en de medicatie hiervoor. 
 
Bekijk de presentatie van Maruschka hier terug. 
 
Bert Wienen 
De lezing van Bert riep vooral op om onderwijs en jeugdhulp 
niet als gescheiden domeinen te zien, maar juist in samenhang. 
Welke principes zorgen ervoor dat kinderen in de jeugdhulp 
terechtkomen en welke principes uit het onderwijs dragen 
daaraan bij? Tijdens de lezing kwamen onderzoeksresultaten 
naar voren over de wijze waarop GGz behandelaren versus 
onderwijsprofessionals betekenis geven aan classificaties van 
kinderen in het onderwijs. Daarnaast besprak Bert zijn 
onderzoek waarin hij aantoont dat wanneer leraren een aantal 
kinderen in de klas als moeizaam of lastig percipiëren, dit een 
negatieve invloed heeft op de perceptie ten opzichte van de 
andere kinderen in de klas. Dit impliceert dat het belangrijk is 
om leerlingen in de context van de hele klas te beschouwen, 
iets wat in bijvoorbeeld psychiatrisch diagnostische trajecten 
nog nauwelijks gebeurt. 

Kinderfeestjes in het Jeugdjournaal  

Het team van Druk & Dwars heeft een project opgezet  
om sociale uitsluiting tegen te gaan. Het project is gebaseerd  
op het organiseren en propageren van feestjes voor de hele klas.  

Met een subsidie van Stichting Kinderpostzegels onderzoekt het 
team wat de do’s en don’ts zijn bij klassenfeestjes en of ze effect 
hebben op de zogenoemde buitenbeentjes in een klas en op de 
klas in haar geheel. Het uiteindelijke doel is dat er een gratis boek 
beschikbaar komt, met allerlei ideeën en tips voor ouders en 
kinderen die het wel wat lijkt om een keer de hele klas uit te 
nodigen. 
 
Zondag 8 oktober was de aftrap van het initiatief, met het eerste 
feestje in het kader van dit project in De Halte te Niekerk. Het was 
een groot succes en onder de gasten bevond zich ook het 
Jeugdjournaal.  Op zondag 15 oktober was in het Jeugdjournaal 
te zien hoe groep 7 van basisschool Het Anker in Zuidhorn samen 
feest vierde. Het item kijkt u hier terug. 

 
 

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de meest recente ontwikkelingen binnen Druk & Dwars. Meer informatie vindt u op: 
www.drukendwars.nl. Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet digitaal, maar wilt u dat wel graag, stuur dan een mail naar 
e.v.hondebrink@pl.hanze.nl 

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/-adhd-is-als-problematisch-ervaren-gedrag-geen-ziekte-dus-maar-gedrag~a4535986/
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/-adhd-is-als-problematisch-ervaren-gedrag-geen-ziekte-dus-maar-gedrag~a4535986/
http://uitgeverijlucht.nl/boeken/adhd-macht-en-misverstanden
http://www.drukendwars.nl/boekbericht/
http://www.drukendwars.nl/onderzoek/
http://www.drukendwars.nl/project-inclusieve-klassenfeestjes-succesvol-jeugdjournaal/
http://www.drukendwars.nl



