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GAAN GEESTELIJKE GEZONDHEID EN ADHD SAMEN? 

 

 

 

Rachel (12) aan het woord: 

Zij heeft altijd haar mening en haar gedachten verwoord over ‘haar ADHD’ én ze beschrijft hoe de wereld en de 

mensen die zij ontmoet, haar percipiëren. Zij heeft moeite gedaan om aanvaard en begrepen te worden. Ze wil 

ook altijd haar problemen bespreken. Dit zijn de gedachten die zij aan haar ouders vertelde: 

 

• Waarom ben ik anders? 

• Waarom heb ik deze stoornis? 

• Waarom praten mensen over mij en niet mét mij? 

• Er zijn heel wat dingen op school die ik niet goed begrijp maar ik krijg het niet zelf verwoord. 

• Ik kan niet omgaan met hoe ik me soms voel en word dan boos en gestresseerd. 

• Waarom word ik nooit uitgenodigd op feestjes? 

• Ik ben geen psychisch geval. 

• Ik ben Rachel en ik heb mijn eigen noden en verlangens. 

• Op school krijg ik strafstudie omdat ik mijn schoenen vergeet of mijn huiswerk niet gemaakt heb. 

• Het voelt aan alsof ik eruit gepikt word, alsof ik bestemd ben om een ruziemaker of een luiaard te zijn door 

mijn ADHD. 

• Mijn zus verwijt me dat ik een halfgare ruziestoker ben.  

• Ik ben normaal in elk opzicht, alleen raken mijn hersenen af en toe in de war … 

                        (Ref. 1 – Knowing me Knowing you: Diagnosis and early intervention 2002)                                                    

     

 

                                                                                                                      Rita Bollaert 

                                                                                                                       Coördinator ADHD-Europa 

                                                                                                                      Centrum ZitStil vzw 

                                                                                                                       Heistraat 321 

                                                                                                                       B-2610 Wilrijk 

                                                                                                                       +32 473 61 72 79 

                                                                                                                      rita.bollaert@zitstil.be    
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Voorstelling van ADHD-Europe 

 

ADHD-Europe vertegenwoordigt 27 organisaties uit 18 Europese landen die werken rond ADHD (patiënten-, 

ouder- en volwassenengroepen); ze komen samen en werken samen sinds 2005 met als doel de levenssituatie van 

mensen met ADHD te verbeteren. 

 

 

 

Bij de voorstelling van het “Groenboek ter Verbetering van de Geestelijke Gezondheid van de Bevolking” (Ref. 

2 - Kyprianou, 2005, oktober) heeft Markos Kyprianou, de EU-commissaris voor Gezondheid en Consumenten-

bescherming, het belang onderstreept van de inbreng van belangengroepen en patiëntenverenigingen tijdens het 

consultatieproces. 

Belangengroepen ontwikkelen hun kracht en kwaliteit vanuit levenservaringen: ze hebben dagelijks te maken 

met de problemen en moeilijkheden die een vroege en accurate diagnose, gevolgd door een effectieve 

behandeling én een follow-up van de therapie, vereisen. De betrokkenheid van patiënten- en belangengroepen 

resulteert in een geïnformeerde publieke opinie, zowel op nationaal als op Europees niveau, wat resulteert in een 

grotere invloed op multistakeholdergroepen (Ref. 3 – Arnauts & Partners, 2005). Bijgevolg zijn de vertegenwoordigers 

binnen ADHD-Europe, die de mensen met ADHD leren opkomen voor zichzelf en die hen ondersteunen in hun 

behoefte om zoveel mogelijk uit hun leven te halen, verheugd dat ze als een deskundige ‘waakhond’ de kans 

krijgen om een bijdrage te leveren aan het “Groenboek ter Verbetering van de Geestelijke Gezondheid van de 

Bevolking”. 
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I. ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) 

 

ADHD IS EEN CHRONISCHE STOORNIS EN VEREIST EEN LANGETERMIJNBEHANDELING 

 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (of ADHD) wordt gedefinieerd als een in de ontwikkeling ontoereikend 

niveau van aandachtstekort en /of hyperactiviteit/impulsiviteit dat aanwezig is vóór de leeftijd van 7 jaar. 

 

Enkele kenmerken van ADHD: 

• frequent: 3 – 5 % bij kinderen (tot 18 jaar); 1 – 3 % bij volwassenen; 

• levert functionele beperkingen op (sociaal, gedragsmatig, schools, professioneel); 

• belast zowel het individu, de familie als de omgeving; 

• gaat in de meeste gevallen gepaard met bijkomende problemen.  

 

Een - idealiter - vroege en accurate diagnose, gevolgd door een aangepaste behandeling van ADHD, door steun 

aan de familie en door interventie/aanpassingen binnen het schoolse en professionele kader, zijn essentieel voor 

het individu. De hyperactieve en impulsieve gedragingen van het individu zijn vaak niet in overeenstemming 

met zowel zijn intellectuele mogelijkheden als zijn ontwikkelingsniveau. (Ref. 4 – European Interdisciplinary Network for 

ADHD Quality assurance [EINAQ], 2004) 

 

Opmerkingen 

 

Het is interessant  hierbij op te merken dat, hoewel de Helsinki-conferentie (Ref. 5 – WHO European Ministrial 

Conference on Mental Health; 2005) themata i.v.m. de geestelijke gezondheid van kinderen en adolescenten besproken 

heeft, ADHD als meest gediagnosticeerde psychiatrische stoornis bij kinderen en adolescenten, niet vermeld 

wordt in het Groenboek.  

 

Hopelijk kan het Groenboek de nadruk leggen op de verschillende aspecten van de geestelijke gezondheids-

problemen (ziekte, handicap, stoornis) en hierbij rekening houden zowel met de acute noden als met de 

chronische, levenslange gevolgen. Wij zouden een uitgebreide lijst van de geestelijke gezondheidsproblemen, 

met inbegrip van ADHD, in het Groenboek appreciëren, daar waar Bijlage II slechts een beperkte lijst aangeeft. 

 

Vele handicaps zorgen voor beperkingen die niet zichtbaar zijn. Dit stelt mensen in staat om hun probleem te 

camoufleren om zo bv. onterecht ontslag te vermijden, om niet gestigmatiseerd te worden … Maar het camou-

fleren van de problemen kan nieuwe stressfactoren creëren die op hun beurt tot andere problemen kunnen leiden 

binnen het geestelijk functioneren. 

 

Er zijn grote verschillen binnen de Europese Gemeenschap op het vlak van erkenning, diagnose, behandeling en 

begeleiding van ADHD. Deze verschillen worden weerspiegeld in het tekort aan professionele kennis, in de vaak 

verouderde kennis, in het feit dat men niet over medicatie beschikt of er geen toegang toe heeft, in de schaarse 

(hulp-)middelen en in een tekort aan sociale steun. Deze discrepanties moeten aangepakt worden. 
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Wat zijn de oorzaken van ADHD? 

 

ADHD is een neuropsychiatrische stoornis met een genetisch risico (70-80 %) en wordt beïnvloed door 

omgevingsfactoren. Er is vaak een complexe wisselwerking tussen de genetische voorbestemming en de 

omgeving. (Ref. 6 – International Consensus Statement on ADHD, 2002) 

 

ADHD is multifactorieel in zijn etiologie. Ten eerste zijn er een aantal mogelijk verworven biologische factoren 

die verband houden met o.a. intra-uteriene blootstelling aan alcohol of nicotine, een laag geboortegewicht en 

herseninfecties (zoals encefalitis). Psychosociale factoren zoals een onstabiele gezinssituatie, geestelijke gezond-

heidsproblemen bij de ouders, beperkte ouderlijke vaardigheden en een lage socio-economische status 

veroorzaken géén ADHD maar spelen wel een belangrijke rol in de diagnose doordat ze de symptomen en de 

secundaire problemen versterken. (Ref. 4 – EINAQ, 2004). 

 

 

Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van ADHD 

 

De diagnose ADHD zou zo snel mogelijk gesteld moeten worden met als  ideale leeftijd 6-7 jaar. Toch kan de 

diagnose reeds gesteld worden tijdens de peuter- en kleutertijd en eveneens op elke andere leeftijd. De screening 

en de klinische diagnose van ADHD door gespecialiseerde hulpverleners worden gebaseerd op een nauwkeurig 

en volledig onderzoek van de ontwikkelingsgeschiedenis van een persoon, zijn globale gedragspatronen en de 

symptomen van de stoornis zoals beschreven in de DSM-IV TR (Ref. 7 – American Psychiatric Association, 2000). 

 

Deze nauwgezette onderzoeken gebeuren volgens bestaande protocollen en bevatten ook de observaties van 

ouders en leerkrachten. Er wordt ook onderzoek gedaan naar andere mogelijke oorzaken voor het onoplettende 

of hyperactieve gedrag, en evenzeer naar secundaire problemen en comorbide stoornissen, zoals leerstoornissen, 

middelenmisbruik, psychiatrische stoornissen, depressie, angststoornissen en gedragsstoornissen (ODD en CD).  

 

Een multimodaal behandelingsprogramma moet individueel opgesteld worden en voortdurend opgevolgd en 

bijgestuurd worden. Psycho-educatie vormt de basis van alle ADHD-behandelingen. Een tweede effectieve 

behandeling is gedragstherapie voor de persoon zelf en voor zijn familie, zowel op school als thuis. Voor de 

meerderheid van de mensen met ADHD speelt medicatie als derde component een belangrijke rol in de 

behandeling. 

(Ref. 4 - EINAQ, 2004) 

(Ref. 8 - A healthy start to life: Mental health and disorders of children between 6 and 12 years old, 2005) 

(Ref. 9 - Ralston & Lorenzo, 2004) 
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Opmerkingen 

Het Handvest van Fundamentele Rechten van de Europese Unie (Art. 35) voorziet het recht voor alle leden van 

de maatschappij om te genieten van een medische behandeling. Het is echt noodzakelijk om ook de maatregelen 

in het onderwijs en de niet-medische interventies, die essentiële componenten in de behandeling van 

ADHD zijn, hierin op te nemen (Ref. 10 – Charter of fundamental rights of the European Union, 2005). 

 

Het is algemeen aanvaard dat ADHD ondergediagnosticeerd en onderbehandeld wordt in Europa. Dit wordt 

ondersteund door literatuur uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk die problemen aantonen met de onder-

zoekingen, de referentienormen en de diagnostiek.  

Er bestaat ook heel wat scepticisme omtrent de stoornis. Behandelingspraktijken in Europa variëren aanzienlijk. 

Professionele hulpverleners aarzelen om medicatie voor te schrijven, hoewel de medicatie beschikbaar is. In 

sommige landen is medicatie beschikbaar maar niet terugbetaald; in andere landen is ze niet beschikbaar, wat 

leidt tot “shoppen over de grens” voor gespecialiseerde hulp en voorschriften: beide situaties verhogen de 

financiële last op families. De plaatselijke medische cultuur, individuele ervaringen en klinische praktijken in 

vele medische milieus in Europa, beïnvloeden de zorg en de hulpverlening voor de mensen met ADHD op een 

positieve of op een negatieve manier (Ref. 9 - Ralston & Lorenzo, 2004). 

 

Het is sowieso cruciaal dat kinderen en families die te maken hebben met ADHD de behandeling krijgen die ze 

verdienen en nodig hebben om een zo waardevol en gezond leven als mogelijk te kunnen leiden. Om dit te 

verwezenlijken, is een mentaliteitswijziging in de professionele hulpverlening en in de onderwijssector een  

noodzakelijke eerste stap. Door permanent professionele ontwikkeling en verdere opleidingen te voorzien om het 

bewustzijn en de kennis over diagnostiek en behandeling van ADHD te verhogen, zullen zij beschikken over de 

nodige kennis en vaardigheden om de kwaliteit van de behandeling van kinderen en volwassenen met ADHD te 

kunnen verbeteren. 

 

 

Wat zijn de potentiële langetermijneffecten en de impact op de maatschappij? 

 

Wanneer mensen met ADHD niet of fout gediagnosticeerd worden, lopen ze het risico dat ze geen of een 

ongepaste behandeling krijgen. Bijgevolg lopen ze een zeer groot risico op moeilijkheden tijdens hun 

levensontwikkeling. Er is een overvloed aan bewijzen dat ze een grote kans maken op één of meer van de 

volgende problemen: 

 

� Emotionele problemen: laag zelfbeeld, depressie (vaak met zelfmoord als gevolg) 

Opmerking: het is belangrijk om te vermelden dat ADHD vaak een van de eerste oorzaken van depressie 

blijkt te zijn en dat dit ook vaak samengaat met gevallen van zelfmoord. Daarom moeten psychiaters een 

grondige kennis hebben van ADHD om de problemen rond de symptomatologie door en door te begrijpen. 

 

� Ontwikkeling van ernstige gedragsproblemen: risicogedrag, oppositioneel opstandig gedrag en andere 

gedragsstoornissen, drugmisbruik, antisociaal gedrag, crimineel gedrag 

 

� Fysieke gezondheidsproblemen: drugmisbruik, ongelukken als gevolg van aandachtstekort en impulsi-

viteit, stressgerelateerde ziektes, hartproblemen … 

 

� Studieproblemen: slechte schoolresultaten door onderpresteren en/of leerproblemen, gedragsproblemen 

die vaak leiden tot schorsing (soms ongerechtvaardigd), ongekwalificeerde schooluitval … 
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� Relationele problemen: veel conflicten thuis tussen ouders en/of broers en zussen, moeilijkheden met 

leeftijdsgenoten en/of collega’s, gebrek aan of een slechte ontwikkeling van sociale vaardigheden, meer 

huwelijksproblemen en scheidingen … 

 

� Werkgerelateerde problemen: werkloosheid, vaak wisselen van job, frequent ontslag door hun gedrag 

(vaak ongerechtvaardigd), slechte prestaties op het werk … 

 

� Een verhoogde financiële last voor de maatschappij en de individuen als gevolg van ongelukken, 

verzekeringsclaims, verlenging en toenemende complexiteit van de behandeling. 

 

In de meeste gevallen is er een kettingreactie in de effecten van ADHD op het individu met als gevolg dat er 

zich comorbiditeiten ontwikkelen. De opeenstapeling van problemen die ADHD-gerelateerd zijn, resulteert al te 

vaak sociale uitsluiting. 

 

 

Opmerkingen 

Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk voor volwassenen met ADHD. 

1. Sommige volwassenen redden zich in hun dagelijkse leven. Ze zijn in staat om hun leven ten volle uit te 

bouwen met hun typische ADHD-kenmerken die hun sterkten zijn geworden (bv. creatieve en artistieke 

vaardigheden, zakelijke ideeën, dynamisme, enz.). Wanneer ze een juiste diagnose en een passende 

behandeling krijgen, is er een optimistisch vooruitzicht dat hun gezondheid en levenskwaliteit behouden 

blijven. 

2. Veel volwassenen met ADHD hebben te kampen met problemen op sociaal en psychologisch vlak, maar ze 

redden zich, mede door de steun van hun familie, van de gemeenschap en andere steunfiguren. Dit is 

evenwel evenzeer afhankelijk  van het Europese land waarin ze leven.  

3. Sommige volwassenen worden echter geconfronteerd met ernstige sociale en psychiatrische problemen. Ze 

zijn niet in staat om zich te handhaven of om hun tekort aan vaardigheden te compenseren. Dit is de 

doelgroep voor wie de mentale gezondheidskwesties zo belangrijk zijn. 

 

Geen behandeling of een ongepaste behandeling van ADHD zorgt voor een belangrijk verlies en creëert 

een grote last en kost voor zowel het gezondheids-, economisch, sociaal en onderwijssysteem als voor het 

crimineel en gerechtssysteem. 

 

Hoewel er nog meer onderzoek moet gebeuren naar de verhoogde kosten voor de maatschappij, is het reeds 

bekend dat een vroegtijdige interventie en diagnose en een gepaste behandeling en ondersteuning, de prognose 

van het individu kan verbeteren en zodoende ook kostenbesparend werkt voor de overheid. 

(Ref. 11 - Controlling the diagnosis and treatment of hyperactive children in Europe, 2003) 

(Ref. 12 - Biederman & Faraone, 2005) 

(Ref. 13 - De Ridder & De Graeve, 2006) 

(Ref. 14 - Olesen, Baker, Freund, di Luca, Mendlewicz, Ragan, & Westphal, 2005) 
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Wie wordt hierin betrokken? 

 

Niet alleen kinderen en volwassenen met ADHD lijden, maar ook de personen in de onmiddellijke omgeving 

moeten met de impact en gevolgen van ADHD omgaan (Ref. 15 – Without Boundaries – The impact of ADHD on children and 

their families, 2005). Partners, ouders, broers en zussen worden geconfronteerd met de impact van ADHD thuis, de 

opvoeders en de klasgenoten op schoolen de collega’s en werkgevers tijdens het werk. In feite is de hele 

maatschappij betrokken. (Ref. 8 – A healthy start to life: Mental health and disorders of children between 6 and 12 years old, 2005) 

 

Vooral voor de partners, ouders, broers en zussen is leven met iemand met ADHD heel stresserend, wat vaak 

leidt tot depressie of verslavingsproblemen.  

 

Er is een belangrijke genetische component voor ADHD (70 %-80 %). Wanneer één of beide ouders ADHD 

heeft, is het risico groot dat ook hun kinderen ADHD hebben. De familiesituatie wordt daardoor nog complexer 

en moeilijker. Vaak hebben ouders zélf als eerste behandeling nodig, in combinatie met oudertraining en sociale 

ondersteuning in de opvoeding van hun kinderen. 
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II. CONCLUSIES 

 

De prioriteiten voor de doelgroep van mensen met ADHD zijn:  

- de bevordering van de geestelijke gezondheid voor de groep en hun sociale omgeving; 

- d.m.v. adequate preventie, vroegtijdige diagnose en gepaste behandeling, de negatieve impact van de 

stoornis verminderen; 

- stigma, discriminatie en sociale exclusie aanpakken door de rechten en de waardigheid van de mens te 

promoten.  

 

We willen hier benadrukken dat deze topics al beklemtoond werden in het Verdrag van Maastricht (Ref. 17 - 

Consolidated version of the treaty establishing the European Community, 2002). Vanuit het Europese Charter van de 

Fundamentele Rechten citeert ADHD-Europe het recht op integratie voor personen met een handicap: “The 

Union recognises and respects the rights of people with disabilities to benefit from measures designed to ensure 

their independence, social and occupational integration and participation in the life of the community.” (Ref. 10 - 

Charter of Fundamental Rights of the European Union 2005) 

 

De hoofdaccenten in deze bijdrage tot het Groenboek worden ook ondersteund door het Europese Charter van de 

Rechten van de Patiënt. Verbonden met de actieve rol van het burgerschap, zijn het recht op zelfhulpactiviteiten 

en ook het recht om deel te nemen aan het gezondheidsbeleid, rechten die essentieel zijn voor de activiteiten van 

ADHD-Europe (Ref. 18 - European Charter of Patients’ Rights, 2002). Andere belangrijke rechten die geciteerd worden, 

zijn:  

- recht op preventieve maatregelen (1) 

- recht op toegang (2) 

- recht op informatie (3) 

- recht op het respect voor de tijd van de patiënt (7) 

- recht op kwaliteit (8) 

- recht op een behandeling op maat (12) 

- recht op compensatie (14) 

 

 

De ondersteuning van een Europees kader voor ADHD is essentieel  

 

Werken aan erkenning en goede praktijkervaringen delen, resulteren in alle sectoren in de verbetering van de 

ondersteuning voor mensen met ADHD . Op die manier zal men niet overal het wiel opnieuw moeten uitvinden 

en kan dit de druk op nationaal en Europees beleidsniveau doen toenemen. Zo kunnen de capaciteiten van de 

patiënten- en oudergroepen versterkt worden en kunnen mensen met ADHD leren opkomen voor zichzelf.  

 

Het is noodzakelijk dat de hoofdzakelijk conservatief ingestelde culturen en attitudes in Europa erkend worden 

als beperkende factor om de informatie en de kennis van ADHD bij het brede publiek en in de professionele 

sector te doen toenemen. Sensibiliseringscampagnes zijn nodig om hulpverleners, opvoeders, media en ouders 

tot samenwerking aan te moedigen, om zo te garanderen dat kinderen en volwassenen met ADHD de gepaste 

diagnose, behandeling en begeleiding krijgen.  

Omwille van het sociale stigma van ADHD zijn er ernstige potentiële gevolgen voor de ADHD’ers, voor hun 

directe omgeving en voor de maatschappij, ook al hoort ADHD thuis in de geestelijke gezondheidszorg.  

De hoge prevalentie van comorbide pathologische en ontwikkelingsproblemen, van schoolcarrières die 

gehypothekeerd worden ten gevolge van ADHD, van onderliggende sociale problemen enz. leidt tot de 
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aanbeveling van ADHD-Europe om een eigen specifiek kader voor ADHD te ontwikkelen en om acties te 

ondernemen op het vlak van de geestelijke gezondheid. (Ref. 19 - National Institute for Clinical Excellence, 2006) 

 

In dit kader zal ADHD-Europe strategieën ontwikkelen die tegemoetkomen aan de volgende doelstellingen van 

de Europese Unie:  

- Kennis, erkenning en begrip over ADHD doen toenemen d.m.v. een multisectorale benadering bij: 

o het brede publiek (met inbegrip van ouders, broers en zussen, partners) 

o speciale aandacht op alle niveaus van de onderwijssector 

o professionele hulpverleners 

o sociale diensten 

o beleidsmakers 

o justitie 

o media (Ref. 20 - ADHD: The hope behind the hype - International media reporting guidelines on Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder, 2003). 

 

- Verbeteren van de coherentie en de communicatie tussen professionele hulpverleners. Dit is een 

belangrijke doelstelling, niet enkel voor de individuele gezondheid, maar evenzeer om de problemen 

rond sociale exclusie en marginalisatie te helpen aanpakken.  

 

- Klemtoon op de verantwoordelijkheid van de maatschappij om sociale integratie en inclusie voor 

mensen met ADHD te bevorderen door de stress te reduceren en de levenskwaliteit voor iedereen te 

verbeteren.  

 

- Meer financiële investeringen in de onderwijs- en gezondheidssector zijn essentieel voor de 

bevordering van de geestelijke gezondheid in Europa. Deze investeringen zijn van groot belang tijdens 

de gehele levensloop, vooral in de eerste kinderjaren, om de negatieve impact en de potentiële 

langetermijnlasten t.g.v. niet gediagnosticeerde en onderbehandelde ADHD te reduceren of te 

voorkomen (Ref. 5 - WHO European Ministerial Conference on Mental Health, 2005). 

 

- Ontwikkelen van concrete acties zoals onderwijs- en mediacampagnes om de strijd aan te gaan met 

de stigmatisering en discriminatie die ADHD’ers ervaren (Ref. 21 - U.S. Department of Health and Human 

Services, 1999). 

 

- Het verbeteren van de gelijke kansen op toegankelijkheid tot diagnose en gepaste therapie voor 

iedereen.  

 

- Meer kennis en begrip voor ADHD bij de volwassenen zodat ze de steun en de behandeling krijgen 

voor de primaire oorzaak van hun geestelijke gezondheidsproblemen en niet alleen voor secundaire 

problemen zoals bv. alcoholmisbruik, depressie, enz. 

 

- Onderzoeksfondsen voorzien in het 8ste' Framework Programme voor: 

o het oprichten en het ontwikkelen van een EU-netwerk en database om de kwaliteit en de 

beschikbaarheid van de diagnostiek en van de ‘evidence based’-behandelingen voor ADHD te 

verbeteren; 
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o vertaalkundig en sociaal onderzoek waarbij alle stakeholders in de geestelijke gezondheid en 

vooral in het werkveld van ADHD betrokken worden; dit dringt zich op om het welzijn van 

individuen en van de maatschappij als geheel te verhogen; 

o onderzoek naar de gezondheidseconomie en resultatenonderzoek, essentieel om de 

vertakkingen van onderdiagnose en onderbehandeling van ADHD te beginnen vatten. 

 

- De bevordering van de geestelijke gezondheid en het reduceren van de last van mentale gezondheids-

problemen moeten kwalitatief en kwantitatief groeien: 

o voor de kinderen: 

� door steun op school te voorzien gedurende de hele schoolloopbaan 

� door ouderlijke vaardigheden te trainen 

o voor de volwassenen: 

� door werkomstandigheden te verbeteren 

� door te sensibiliseren 

� door de impact van comorbide problemen te verminderen.  

 

‘Knowing me, knowing you’, een Europees project gesteund door het Europees Sociaal Fonds, 

evalueerde en identificeerde de redenen waarom ADHD bij volwassenen leidt tot sociale exclusie. 

Helaas waren de nationale ADHD-organisaties niet in staat om te zorgen voor de follow-up van de 

genomen initiatieven binnen dit project ten gevolge van een tekort aan middelen (Ref. 22 - Knowing me 

Knowing you: Curriculum for our future, 2002). Dit rapport bracht de grote noodzaak aan het licht voor acties en 

steun voor sociale inclusie van mensen met ADHD.  

 

 

Als conclusie willen we een van de belangrijke aanbevelingen beklemtonen van de ’Meeting of Minds European 

Citizens’, Deliberation on Brain Science’, die van toepassing is op alle mensen met ADHD:  

“We recommend promoting the integration of and tolerance towards children and adults with 

psychiatric or neurological conditions in their homes and neighbourhoods, and at school and 

work. The government has to provide the necessary resources to achieve this in a constructive 

way and should enlist the help of specialists” (Ref. 23 - The public presentation of the European Citizens’ 

assessment report at the European Parliament, 2006). 



ADHD-Europe 

Bijdrage tot het Groenboek over Geestelijke Gezondheid – mei 2006 
11 

BIJLAGE I. REFERENTIES  

 

1. Knowing me Knowing you: Diagnosis and early intervention. (2002). An ADHD project funded by the 

European Commission: Second report. Denmark. 

2. Kyprianou, M. (2005, October). Towards a strategy on mental health for the European Union. Launch 

of Green Paper on Mental Health - European Commission. Luxembourg. Retrieved March 2, 2006 from 

http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_en.pdf 

3. Arnauts & Partners. (2005, April). Workshop Report: Patient Advocacy, Encouraging Dialogue and 

Improving Health Outcomes. Berlin. 

4. European Interdisciplinary Network for ADHD Quality assurance (EINAQ). (2004). What is ADHD? 

Retrieved March 2, 2006 from http://www.einaq.org/adhd.php3 

5. WHO European Ministerial Conference on Mental Health. (2005, January). WHO mental health action 

plan for Europe: Facing the challenges, building solutions.  Helsinki, Finland.  Retrieved March 2, 

2006 from http://www.who.dk/Document/MNH/edoc07.pdf 

6. International Consensus Statement on ADHD. (2002). [Electronic version]. Clinical Child and Family 

Psychology Review. 5:2, 89-111. 

7. American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders - Text 

revision (DSM-IV TR). Washington, DC: Author. 

8. A healthy start to life: Mental health and disorders of children between 6 and 12 years old. (2005). 

World Federation for Mental Health: World Mental Health Day. Retrieved March 2, 2006 from 

http://www.wfmh.org/documents/WHDR606.pdf 

9. Ralston, S. & Lorenzo, M. (2004). Attention-Deficit Hyperactivity Disorder Observational Research in 

Europe (ADORE). European Child and Adolescent Psychiatry [Supplement 1]. 36, 36-42. 

10. Charter of Fundamental Rights of the European Union. (2005). Official Journal of the European 

Communities.  Retrieved March 2, 2006 from http://www.europarl.eu.int/charter/pdf/text_en.pdf 

11. Controlling the diagnosis and treatment of hyperactive children in Europe. (2003, March). Council of 

Europe Meeting of Minister’s Deputies: Appendix 26 (Item 6.4) - Reply to Parliamentary Assembly 

Recommendation 1562. (Brussels, Belgium). Retrieved March 2, 2006 from 

http://cm.coe.int/stat/E/Decisions/2003/833/d06_4x26.htm 

12. Biederman, J. & Faraone, S.V. (2005, May). Economic impact of adult ADHD. Program and abstracts 

of the American Psychiatric Association Annual Meeting. Atlanta, Georgia. 

13. De Ridder, A. & De Graeve, D. (2006). Healthcare use, Social Burden and Costs of Children With and 

Without ADHD in Flanders, Belgium. Clin Drug Invest. 26 (2), 75-90. 

14. Olesen, J., Baker, M., Freund, T., di Luca, M., Mendlewicz, J., Ragan, I. & Westphal, M. (2005). 

European Brain Council: Consensus document on European brain research. [Electronic version]. 

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. Retrieved March 2 2006 from 

http://jnnp.bmjjournals.com/cgi/rapidpdf/jnnp.2006.089540v1.pdf 

15. Without Boundaries - The impact of ADHD on children and their families. (2005). World Federation for 

Mental Health: Special Projects Related to Mental and Physical Health. Retrieved March 2, 2006 from 

http://www.wfmh.org/documents/WHDR606.pdf 



ADHD-Europe 

Bijdrage tot het Groenboek over Geestelijke Gezondheid – mei 2006 
12 

16. Barkley, R. A. (2000). Taking Charge of ADHD: The Complete, Authoritative Guide for Parents (Rev. 

ed.). New York. Guildford Press. 

17. Consolidated version of the treaty establishing the European Community. (2002). Official Journal of the 

European Communities. Retrieved March 2, 2006 from http://europa.eu.int/eur-

lex/lex/en/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_EN.pdf 

18. European Charter of Patients' Rights. (2002). Active Citizenship Network. Retrieved March 2, 2006 

from http://www.activecitizenship.net/health/european_charter.pdf 

19. National Institute for Clinical Excellence (NICE). (2006). Attention deficit hyperactivity disorder 

(ADHD) - methylphenidate, atomoxetine and dexamfetamine (review) (No. 98). Retrieved April 5, 2006 

from http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=TA098 

20. ADHD: The hope behind the hype - International media reporting guidelines on Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder. (2003). World Federation for Mental Health. Retrieved March 2, 2006 from 

http://www.wfmh.org/aboutus/initiatives/ADHDguidelinesEnglish.pdf 

21. U.S. Department of Health and Human Services. (1999). Mental Health: A Report of the Surgeon 

General: The roots of stigma.  U.S. Department of Health and Human Services: Substance Abuse and 

Mental Health Services Administration, Center for Mental Health Services, National Institutes of 

Health, National Institute of Mental Health. Retrieved March 2, 2006 from 

http://www.surgeongeneral.gov/library/mentalhealth/chapter1/sec1.html#roots_stigma 

22. Knowing me Knowing you: Curriculum for our future. (2002). ADHD Project funded by the European 

Commission: Third report. Denmark. 

23. The public presentation of the European Citizens’ assessment report at the European Parliament. 

(2006, January). Meeting of Minds: European Citizens’ Deliberation on Brain Science. Brussels, 

Belgium. Retrieved March 2, 2006 from 

http://www.meetingmindseurope.org/europe_default_site.aspx?SGREF=14&CREF=5440 



ADHD-Europe 

Bijdrage tot het Groenboek over Geestelijke Gezondheid – mei 2006 
13 

BIJLAGE  II. DETAILS VAN SPECIFIEKE REFERENTIES IN DE BIJDRAGE VAN ADHD-EUROPE  

 

 

Reference 3: Arnauts & Partners. (2005, April). Workshop Report: Patient Advocacy, Encouraging 

Dialogue and Improving Health Outcomes. Berlin. 

Transparency – The Key to Successful Partnerships  

Establishing partnerships with different healthcare stakeholders, including other patient groups, professional 

organisations, politicians, regulators, researchers and the pharmaceutical industry, is very important not only to 

have a greater impact at national and international levels but also to influence stakeholder groups amongst 

which outdated paternalistic attitudes may still persist. 

 

 

Reference 5: WHO European Ministerial Conference on Mental Health. (2005, January). WHO mental 

health action plan for Europe: Facing the challenges, building solutions.  Helsinki, Finland.  Retrieved 

March 2, 2006 from http://www.who.dk/Document/MNH/edoc07.pdf 

We endorse the statement that there is no health without mental health. Mental health is central to the human, 

social and economic capital of nations and should therefore be considered as an integral and essential part of 

other public policy areas such as human rights, social care, education and employment. Therefore we, ministers 

responsible for health, commit ourselves, subject to national constitutional structures and responsibilities, to 

recognizing the need for comprehensive evidence-based mental health policies and to considering ways and 

means of developing, implementing and reinforcing such policies in our countries. These policies, aimed at 

achieving mental well-being and social inclusion of people with mental health problems, require actions in the 

following areas: 

… 

iv ... offer targeted support and interventions sensitive to the life stages of people at risk, particularly the 

parenting and education of children and young people and the care of older people; … 

 

 

Reference 8: A healthy start to life: Mental health and disorders of children between 6 and 12 years old. 

(2005). World Federation for Mental Health: World Mental Health Day.  Retrieved March 2, 2006 from 

http://www.wfmh.org/documents/WHDR606.pdf 

Recommendations 

• Diagnosing disorders such as ADHD early in the child’s life is essential. Untreated ADHD, as well as other 

disorders, is often associated with likely higher rates of substance use, conduct problems and delinquency, 

school failure, and other adverse long-term outcomes. Behavioural therapies and certain medications can help 

control the symptoms of this disorder. 

• Parents should be partners in the treatment process for any mental distress in their children and should work 

with the child’s doctor in developing a treatment plan. 

• Often the school must be a partner in the treatment of children, especially in areas such as learning 

disabilities. 

 

 

Reference 9: Ralston, S. & Lorenzo, M. (2004). Attention-Deficit Hyperactivity Disorder Observational 

Research in Europe (ADORE). European Child and Adolescent Psychiatry [Supplement 1]. 36, 36-42. 
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Conclusions: 

• Reported results suggest that patients improved from the T1 – T2 data collection points using 

 instruments collecting information on: number of ADHD symptoms, global functioning, emotional 

 problems, conduct problems, self-esteem, risk taking behaviours, academic performance and peer 

 relations. 

• While this improvement could be associated with many factors, the greatest improvement was shown in 

patients prescribed pharmacotherapy or combined with psychotherapy. 

 

 

Reference 10: Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000/C 364/01).  (2005). Official 

Journal of the European Communities.  Retrieved March 2, 2006 from 

http://www.europarl.eu.int/charter/pdf/text_en.pdf 

Article 26 

Integration of persons with disabilities 

The Union recognises and respects the right of persons with disabilities to benefit from measures designed to 

ensure their independence, social and occupational integration and participation in the life of the community. 

 

 

Reference 11: Controlling the diagnosis and treatment of hyperactive children in Europe. (2003, March). 

Council of Europe Meeting of Minister’s Deputies: Appendix 26 (Item 6.4) - Reply to Parliamentary 

Assembly Recommendation 1562. (Brussels, Belgium). Retrieved March 2, 2006 from 

http://cm.coe.int/stat/E/Decisions/2003/833/d06_4x26.htm 

3. The issues covered by the Recommendation were the subject of a meeting which the Pompidou Group held in 

Strasbourg on 8-9 December 1999 and which was attended by specialists from 15 European countries, the 

United States and the World Health Organisation (WHO). The proceedings of the seminar were published as 

“Attention deficit/hyperkinetic disorders: their diagnosis and treatment with stimulants”. 

 

Attention Deficit / Hyperkinetic Disorders: their diagnosis and treatment with stimulants - 

Proceedings, Strasbourg, December 1999 

The Committee of Ministers considers that it is of utmost importance that parliamentarians, health care 

workers, teachers, parents and the general public, can obtain accurate and reliable information on the 

illnesses and on the treatments available. In particular , it takes the view that it is important to improve 

information to teachers and parents so as to facilitate children’s access to the care they need and are 

entitled to and so as to avert dangerous misuse of the drugs in question. It draws attention to the 

recommendation made at the above-mentioned 1999 meeting: “There should be a regulatory 

mechanism to ensure that messages aimed directly at the consumer on ADHD/HKD by drug 

manufacturers or distributors are truthful and balanced, and do not contain misleading or unverifiable 

statements or omissions likely to induce the inappropriate prescription of psychostimulants”. 
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4. The Committee of Ministers agrees with the Pompidou Group that, some of the points raised in the 

Recommendation are at variance with the views held by the vast majority of the scientific community and that 

they are dangerously close to certain well-known theories which the “Church of Scientology” has promoted for 

some time but which do not stand up to serious scientific scrutiny. The Pompidou Group states that these 

theories are not only without any scientific basis but, if acted upon, would pose serious health risks to the 

children in question by depriving them of appropriate treatment.  

 

5. Among these theories, the central one plays down - indeed, disputes - the classification of attention 

deficit/hyperactivity disorder and hyperkinetic disorder (ADHD/HKD) as illnesses. Yet the overwhelming 

medical consensus is that, though difficult to diagnose, these disorders not only exist but are a serious lifelong 

handicap requiring multidisciplinary assessment and treatment by various methods, including drugs.  

… 

Lastly the Pompidou Group takes the view that there is a need for much more training and in-service training 

for doctors involved in the diagnosis and treatment of ADHD/HKD. In its view, only doctors with sufficient 

training for this should have the right to make diagnoses, prescribe the necessary effective drugs or engage in 

other aspects of the complex treatment of these disorders.” 

 

 

Reference 13: De Ridder, A. & De Graeve, D. (2006). Healthcare use, Social Burden and Costs of Children 

With and Without ADHD in Flanders, Belgium. Clin Drug Invest. 26 (2), 75-90. 

Conclusions: 

• Children with ADHD induce a significantly higher cost than their siblings. 

• ADHD causes a huge financial burden to parents and to the government.  

• The social burden of ADHD cannot be ignored.  

 

 

Reference 14: Olesen, J., Baker, M., Freund, T., di Luca, M., Mendlewicz, J., Ragan, I. & Westphal, M. 

(2005). European Brain Council: Consensus document on European brain research. [Electronic version]. 

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. Retrieved March 2 2006 from 

http://jnnp.bmjjournals.com/cgi/rapidpdf/jnnp.2006.089540v1.pdf 

Concluding remarks 

The European Brain Council has devised a three-step strategy to support brain research in Europe. Our first 

initiative was to calculate the burden and cost of brain disorders in Europe. Studies have revealed that brain 

disorders account for 35 % of the total burden of diseases in Europe, and that they cost an enormous amount of 

money—approximately €400 billion per year. 
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Reference 15: Without Boundaries - The impact of ADHD on children and their families. (2005). World 

Federation for Mental Health: Special Projects Related to Mental and Physical Health. Retrieved March 

2, 2006 from http://www.wfmh.org/documents/WHDR606.pdf 

What Advocates Can Do 

The results of this research show how each of us can make a difference to the lives of those with ADHD. 

Parents of children with ADHD have a very tough time and often face barriers to seeking medical advice. With 

accurate information, parents are empowered to demand appropriate medical attention from healthcare 

professionals. 

Patient groups, such as the ones involved in this survey, and The World Federation for Mental Health can 

provide practical advice and assistance to parents. 

Healthcare professionals need to be better at listening to parents' concerns and to be open to the possibility of 

ADHD. Children need to be referred for diagnosis as early as possible to minimise the disorder's impact. 

Governments have to recognise and place ADHD on their national health agenda to ensure that children have 

timely access to care. Similarly, educators must work together with parents to ensure that children receive the 

care they need. 

The media have a responsibility to reverse the myths that surround ADHD and ensure that accurate facts are 

presented to their audiences. The media can play a vital role by creating awareness of ADHD and the 

impairment it can cause the child, their family, and society in general, if unmanaged. 

There is a great need to raise public awareness and understanding of ADHD to help combat the prejudices 

families face. 

 

Reference 17: Consolidated version of the treaty establishing the European Community. (2002). Official 

Journal of the European Communities. Retrieved March 2, 2006 from http://europa.eu.int/eur-

lex/lex/en/treaties/dat/12002E/pdf/12002E_EN.pdf 

Article 152 PUBLIC HEALTH 

A high level of human health protection shall be ensured in the definition and implementation of all Community 

policies and activities. 

Community action, which shall complement national policies, shall be directed towards improving public health, 

preventing human illness and diseases, and obviating sources of danger to human health. Such action shall 

cover the fight against the major health scourges, by promoting research into their causes, their transmission 

and their prevention, as well as health information and education. 

The Community shall complement the Member States' action in reducing drugs-related health damage, including 

information and prevention. 

 

Reference 21: Knowing me Knowing you: Curriculum for our future. (2002). ADHD Project funded by the 

European Commission: Third report. Denmark. 

7. 1. Adult ADHD and social exclusion 

In all aspects this report shows a need for immediate action. Due to the way our societies are organized people 

with ADHD are not able to fully obtain their human rights and they are socially excluded in several ways.  

ADHD is a handicap that is “invisible” and other people see that they do not fulfil the expectations of reflected 

mature behaviour but have impairment in major life activities. They think they should be able to pull themselves 

together - like they are able to themselves - so through all there is a “moral component”, i.e. “they could if they 

would”. 
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Adults with ADHD are socially excluded at many levels. They do not have equal opportunities and access to all 

services, i.e. they are underachieving at work and in education and they are unemployed. Due to low self-esteem 

and different self perception they are excluding themselves and they are related to social outlaw groups. Too 

many adults with ADHD are involved in crime and substance abuse. 

 

Adults with ADHD demand: 

• an emphasis on ability instead of disability 

• the provision of active support measures 

• inclusion in mainstreaming society 

• independent decision making and taking responsibility on issues which concerns them 

• nothing about ADHD adults without ADHD adults 

 

 

Reference 22: The public presentation of the European Citizens’ assessment report at the European 

Parliament. (2006, January). Meeting of Minds: European Citizens’ Deliberation on Brain Science. 

Brussels, Belgium. Retrieved March 2, 2006 from 

http://www.meetingmindseurope.org/europe_default_site.aspx?SGREF=14&CREF=5440 

Recommendations p. 12 

• We recommend implementing a lifelong method of providing education and information so that people 

are aware of diversity. Awareness should be raised amongst teachers, health care professionals and social 

workers about diversity during their training so that they can raise the awareness of the people they meet in 

their professional lives Public campaigns and TV programmes should be developed to provide people with better 

information to prevent stigmatisation. There need to be more experts whose fields are education and school 

psychology. 

• People have to be able to participate in their conventional environments, where possible. When it is not 

possible to integrate, we should work on acceptance. Nevertheless, we need also to recognise and accept 

differences and not try to integrate at all costs. 
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BIJLAGE  III. ORGANISATIES DIE PARTICIPEREN AAN ADHD-EUROPE 

(18 LANDEN/27 ORGANISATIES) 

 

LAND ORGANISATIE 

Oostenrijk Verein-Adapt 

België centrum ZitStil 

België TDAH-Belgique 

België AD/HD Family Support Group in Brussels  

België English speaking adult adhd support group 

Cyprus ADD-ADHD SUPPORT 

Denemarken ADHD-Foreningen 

Finland ADHD-association 

Frankrijk Hypersupers 

Duitsland BVAD 

Duitsland BV-AH 

Duitsland Bv AUK 

Duitsland ADHS-Lichtblicke 

Hongarije Positiv 

Ierland HADD 

Ierland INCADD 

Italië AIFA Onlus (Associazione Italiana Famiglie ADHD) 

Luxemburg SCAP (Service de Consultation et d’Aide Psychomotrice) 

Malta AD/HD Family Support Group 

Nederland Balans 

Nederland Impuls 

Noorwegen ADHD-Foreningen 

Polen ADHD-association 

Spanje Federacion Espanola de Asociaciones de Ayuda  

al Deficit de Atencion e Hiperactividad 

Spanje Adana 

Zweden Attention Sweden 

UK ADDISS 

 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumer Protection DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 


