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Van vermoeden, over diagnose en behandeling, naar de aanpak op school. Zo kun je de inhoud van dit boek 
in één zin samenvatten. De auteurs hebben geen theoretisch werk over AD(H)D geschreven, maar een 
praktisch boek voor ouders. In zes hoofdstukken slagen ze er in alles wat ouders willen (moeten) weten 
over dit probleem bij hun kind, samen te vatten.

In het eerste hoofdstuk geven de auteurs in een notendop de huidige stand van zaken in verband met de 
kennis over AD(H)D weer. Aan bod komen onder andere de DSM-criteria, de verschijningsvormen, de 
mogelijke gedragingen van iemand met AD(H)D, het voorkomen van AD(H)D en de comorbiditeit, het 
ontstaan en het ontwikkelingsverloop van AD(H)D. Het gaat hier telkens over voor ouders essentiële kennis, 
ontdaan van nagenoeg alle vakjargon en ondersteund door concrete voorbeelden.

Het tweede hoofdstuk maakt de lezer alert op deze signalen die mogelijks wijzen op AD(H)D. Het tekent 
voor de ouders de mogelijke (Nederlandse) trajecten uit die ze kunnen lopen om te komen tot een 
duidelijke diagnose en wat ze binnen die trajecten kunnen verwachten. Inhoudelijk vertonen deze trajecten 
heel veel gelijkenissen met de Vlaamse. Hierdoor is dit hoofdstuk zeker niet irrelevant voor Vlaamse lezers.

In het derde hoofdstuk leggen de auteurs uit wat ouders met de diagnose kunnen doen. Ze formuleren 
antwoorden op praktische vragen als:

 Voor welke behandeling moeten we kiezen?
 Hoe vertellen we ons kind dat het AD(H)D heeft?
 Hoe vertellen we onze omgeving dat ons kind AD(H)D heeft?
 Hoe vertellen we zijn leeftijdsgenootjes dat ons kind AD(H)D heeft?

Het stukje over de financiële regelgeving is echter niet toepasbaar voor Vlaanderen.

Het volgende hoofdstuk gaat dieper in op de behandeling van AD(H)D. Het blijft lang stilstaan bij het 
gebruik van medicatie, maar heeft ook aandacht voor de psychosociale component van de behandeling. 
Van deze laatste is immers gebleken dat ze de resultaten van de medicamenteuze behandeling versterkt. 

De ruggengraat van dit boek vind je in het vijfde hoofdstuk. Hierin krijgen de ouders concreet advies aan de 
hand van achttien verschillende opvoedingstips en concrete tips in verband met het aanleren van bepaalde 
vaardigheden. Het aanleren van gevoelsregulerende vaardigheden krijgt hierbinnen bijzondere aandacht.

In het zesde en laatste hoofdstuk bekijken de auteurs, naar analogie met het vijfde hoofdstuk, wat de 
school kan doen voor kinderen met AD(H)D.

Een herkenbaar en realistisch boek dat veel ouders van een kind met AD(H)D een hart onder de riem zal 
steken.
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