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Consult POH-GGZ (diagnostisch traject) 

Screening op ADHD 

 
Functioneren: 

- Hoe gaat het thuis? 

- Hoe gaat het op school? 

- Heb je vriendjes en vriendinnetjes? 

- Wat doe je in je vrije tijd, zit je op een club en hoe gaat dat? 

 

Gedragskenmerken en klachten uitvragen: 

- Tekenen van onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit (zie DSM-5) uitvragen door: 

- Organiseren; wie ruimt je kamer op, moet een van je ouders je daarbij helpen? 

- Vergeetachtigheid: wie denkt er aan de gymspullen? 

- Onrust: ben je en wiebelaar, kun je aan tafel blijven zitten bij het eten? 

- Moeite met wachten; kun je wachten met iets vertellen als een van je ouders telefoneert? 

 

Wanneer en waar problemen optreden en ontstaan: 

- De leeftijd waarop problemen begonnen 

- Frequentie en duur van problemen 

- De invloed die problemen hebben op het functioneren thuis 

- Specifieke zorgen geuit door school/ jeugd GGZ 

 

ADHD of andere aandoeningen in de familie: 

- Herkent u of uw partner iets van het gedrag van uw kind in uzelf of andere familie leden? 

- motorische problemen 

- Roken, alcohol- en middelengebruik (ook energiedrankjes) 

- Gebruik van beta-2-sympathicomimetica 

- Gehoor- of visusproblemen 

- Slaappatroon (onrustig inslapen, inslaapproblemen) 

- Psychosociale omstandigheden (pesten, scheiding ouders, overlijden familielid, misbruik) 
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1ste behandelconsult POH-GGZ 

Psycho-educatie 
 

Voorlichting 

- Informatie aandoening 

- Mogelijk beïnvloedende factoren (erfelijkheid en omgeving) 

- Gevolgen voor kind en gezin 

- Vraag ouders naar hun verwachtingen! 

 

- Maak duidelijk hoe belangrijk de omgeving voor het kind is en dat de ouders zelf degene zijn 

die de meeste invloed hebben op het kind 

- Leg het verschil uit tussen onwil en onvermogen van het kind dat ADHD heeft 

- Geef inzicht in de neergaande vicieuze cirkel die ontstaat als de ouders het gedrag van een 

kind steeds als onwil benoemen 

 

 

Opvoedingsadviezen: 

- Maak regels en dagindeling zo duidelijk mogelijk 

- Ondersteun het dagprogramma visueel met een planbord, agenda of apps 

- Beloon goed gedrag direct en ontmoedig ongewenst gedrag door er consequenties aan te 

verbinden (bespreek dit vooraf met het kind). 

- Werk aan een positief en realistisch zelfbeeld voor het kind 

- Betrek het kind bij de aanpak en bij mogelijke oplossingen. 

- Wees ervan bewust dat kinderen met ADHD een groter probleem hebben met concentratie 

en hyperactiviteit als er hoge eisen aan ze worden gesteld, en ook bij opdrachten die niet 

uitdagend genoeg zijn. 

- Zorg voor beweging: laat het kind klusjes doen waarbij het kan bewegen, zoek een sport of 

bewegingsactiviteit. 

- Houdt er rekening mee dat het niet altijd meteen goed gaat: kinderen met ADHD hebben 

vaker uitleg en meer herhaling nodig dan anderen en het inslijten van routines kost tijd. 

 

Daarnaast E-health 

 


