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Inleiding

Deelnemen aan het consultatieproces voor het Groenboek is een unieke kans voor de doelgroep ADHD

om hun noden en behoeften in een Europees kader te schetsen. Met deze Vlaamse bijdrage sluiten we aan

bij de bijdrage van ADHD-Europe (ref. 1) dat op vrijwillige basis zonder financiering werkt sinds 2005 op

initiatief van centrum ZitStil. In die bijdrage vindt u een brede blik op de problematiek: zowel de ideale

als de reële situatie wordt erin beschreven. In deze bijlage van centrum ZitStil wordt het accent gelegd op

de impact van het Vlaamse en het federale beleid voor de levenssituatie en de levenskansen van jong en

oud met ADHD.

I. AANBEVELINGEN N.A.V. DE VRAGEN IN HET GROENBOEK

Bevordering van de geestelijke gezondheid van iedereen (vraag 1 en vraag 2.1)

ADHD is een ontwikkelingsstoornis waarvan de symptomen contextgevoelig zijn, d.w.z. de symptomen

worden versterkt door stress en druk (en verzwakt door regelmaat, structuur, toezicht …) Het wekt dan

ook geen verwondering dat deze stoornis in de huidige maatschappelijke constellatie méér tot uiting komt:

het verlies van een steunende, familiale context, minder ontsnappingsmogelijk-heden in de

schoolloopbaan tot 18 jaar, de complexiteit van de maatschappij en van het gezin waarmee kinderen

geconfronteerd worden, de hoge druk in de maatschappij waaraan volwassenen/ouders zelf nauwelijks

kunnen ontsnappen …
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Primaire preventie zou dus kunnen betekenen dat zowel het beleid, de maatschappij als het individu actief

op zoek gaan om de druk en de hoge eisen te verlagen. Daartoe moeten de huidige levens-waarden en

levenskeuzes ter discussie gesteld worden. Tegelijk moet het beleid praktische maatregelen willen treffen

om de hoge eisen die gesteld worden aan kinderen in het onderwijs en aan volwassenen op het werkveld te

verlagen. Deze primaire preventie is dan de eerste en snelste component van een strategie om de

geestelijke gezondheid te bevorderen.

Preventieve maatregelen (vraag 2.2) - een verbetering van de levenskwaliteit van mensen met

geestelijke gezondheidsproblemen of geesteszieken (vraag 2.3)

ADHD is een ontwikkelingsstoornis die risico’s inhoudt voor de ontwikkelingskansen. Primaire preventie

kan hier dus geen afdoende antwoord bieden; secundaire preventie houdt dan in dat men de mogelijke

problemen zo vroeg mogelijk aanpakt, vroegtijdig detecteert en zo snel mogelijk adequaat behandelt om

secundaire problemen te voorkomen of te reduceren. Vanaf de leeftijd van 10 jaar kan er zich een

accumulatie ontwikkelen van ADHD met leer-, gedrags- en emotionele stoornissen, zeker voor de

jongeren bij wie de diagnose niet gesteld is en bij wie niet of onvoldoende behandeld wordt.

Voor de jongvolwassen en de volwassen doelgroep met ADHD is het zeer essentieel om de primaire

oorzaak te ontdekken van secundaire problemen zoals depressie en middelenmisbruik, twee gezond-

heidsproblemen die in de EU als prioritair erkend worden.

Om deze secundaire preventie te realiseren moet de informatie en de opleiding over ADHD en

aanverwante stoornissen in de hulpverlening, zowel voor kinderen als voor volwassenen, kwalitatief en

kwantitatief toenemen.

Complementair en even essentieel moet er opleiding voorzien worden in het onderwijs, in het justitieel

apparaat, in de maatschappelijke diensten, in het veld van de tewerkstelling. Zolang de basale kennis van

de ontwikkelingsstoornis ADHD en de krijtlijnen voor een adequate aanpak niet gekend zijn, zullen de

mensen met ADHD de discriminatie en de sociale exclusie blijven ervaren.

Parallel met deze kennis- en kwaliteitstoename van ‘professionelen’, is deze sensibilisatie ook nodig voor

het brede publiek, de media en de beleidsmakers.

Coördinatie tussen de lidstaten in een Europees kader (vraag 2.4)

Centrum ZitStil confirmeert vanuit de doelgroep van kinderen en volwassenen met ADHD de noodzaak

aan een EU-strategie inzake Geestelijke Gezondheid zoals beschreven in het Groenboek.

De vraag om een kader te creëren om de samenwerking met de andere lidstaten mogelijk te maken, is

meer dan dringend.

Sinds 2005 is ADHD-Europe op initiatief van Centrum ZitStil daartoe een prille aanzet, met een

vertegenwoordiging van 18 Europese landen, maar voorlopig zonder middelen. Deze structuur moet

ondersteund worden om de doelstellingen van de EU inzake geestelijke gezondheid te kunnen realiseren:

• bevordering van geestelijke gezondheid;

• de strijd aangaan tegen discriminatie, sociale exclusie en stigma;

• preventieve maatregelen nemen binnen een doeltreffende en kwalitatief hoogstaande geestelijke

gezondheidszorg.
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Onderzoek en beleid in verbinding (vraag 3)

Meer gespecialiseerd wetenschappelijk onderzoek is nodig, zowel om ADHD als neuropsychiatrische

stoornis beter te leren kennen, als om de kwaliteit van screening, diagnostiek en behandeling te verbeteren

en de zorg op maat nog meer te kunnen garanderen.

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek zijn tevens de belangrijkste argumenten om beleids-

beslissingen en beleidsinvesteringen te vragen en te verantwoorden.

Toch dient wetenschappelijk onderzoek nog een ander, belangrijk doel, nl. het wegwerken van het stigma.

Wanneer mensen inzien dat geestelijk gezondheidsproblemen niet het resultaat zijn van een moreel falen

of van onwil maar dat het om gezondheidsproblemen gaat waarvoor specifieke behandelingen bestaan, zal

veel negatief en stereotiep denken verdwijnen. Wanneer het stigma verdwijnt, kan ook de mentaliteit van

de mensen veranderen: ze zullen misschien zelf sneller hulp zoeken en ze zullen willen investeren in de

behandeling. Het besef zal ook groeien dat geestelijke gezondheid en geestelijke gezondheidsproblemen

tot de algemene gezondheid behoren en dat dit voor alle mensen van toepassing is. (ref. 2 – A Report of the

Surgeon General: The rooths of stigma)

II. ADHD IN VLAANDEREN EN BELGIE

II. A ADHD, een pleidooi voor gedeelde zorg

De Koning Boudewijnstichting organiseerde van 2004 tot 2006 een maatschappelijke dialoog over

ADHD. De Stichting liet via een participatief traject alle partijen aan het woord die direct betrokken zijn

bij ADHD. Tijdens de eerste discussiedagen werd er de aanzet gegeven tot verdere samenspraak en

overleg tussen de diverse groepen. Daarom werd op 1 oktober 2005 een gemeenschappelijke dialoog-dag

gehouden met ouders, leerkrachten en leden van de zorgsector. Gezamenlijk werden de knelpunten

vastgelegd en werd gezocht naar mogelijke manieren om beter om te gaan met ADHD. Dit alles werd

gebundeld in het eindverslag ADHD, een pleidooi voor gedeelde zorg. Dit initiatief past in het kader van

het project ‘Mijn bijzonder brein’ (ref. 3).

In het eindverslag wordt gepleit voor:

• meer algemene en doelgerichte informatie over:

• ADHD

• het brede zorgtraject

• het gebruik van medicatie

• de positieve aspecten van ADHD

• …

• opleiding en uitbreiding van expertise, zowel binnen de zorg- en gezondheidszorg, als binnen de

onderwijssector

• meer en betere communicatie tussen alle betrokken partijen; visie op de rol van elke partij: huisarts,

leerkracht, ouder, specialisten …
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II. B Een ADHD-traject in Vlaanderen anno 2006

II. B. 1. ADHD is de frequentst gestelde diagnose bij kinderen. De ideale leeftijd voor deze diagnose is 6

à 7 jaar maar diagnose is op alle leeftijden mogelijk.

Er bestaat een Europees protocol voor diagnostiek en behandeling, maar veel diagnosestellers en

behandelaars kennen noch volgen het. Dit leidt tot teveel foute diagnoses, verlies van tijd, energie en

middelen t.g.v. niet afdoende behandelingen enz.

Expertise is evenzeer noodzakelijk om de comorbide problemen en stoornissen
1
 die bij 85 % van de

kinderen met ADHD aan het begin van hun puberteit aanwezig zijn of zich ontwikkelen, te detecteren om

op basis van de kwaliteitsvolle differentiaaldiagnose een totaalbehandelingsplan op maat te kunnen

opstellen. Enkel op deze wijze kunnen de functionele beperkingen t.g.v. ADHD en t.g.v. de comorbi-diteit

beperkt of vermeden worden en kan de toekomstprognose van jongeren positief beïnvloed worden.

De diagnostiek van ADHD bij volwassenen staat nog in de kinderschoenen. Voor volwassenen is de

differentiaaldiagnostiek
2
 mogelijks nog van groter belang.

II. B. 2. De medicamenteuze behandeling is voor een meerderheid van de personen met ADHD een

essentiële component van de evidence based behandeling. D.m.v. de medicatie worden de symptomen

aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit gereduceerd. Met een concentratie die zo op peil is

gebracht, zijn ze in staat om met goed succes opgevoed te worden, in vaardigheden getraind te worden, te

leren, te werken, te leven …

De terugbetaling is in voege sinds 2004 en 2005 resp. voor Rilatine en Rilatine MR: pluspunt hiervan is

de multidisciplinaire evaluatie met stringente selectiecriteria. Er zijn weliswaar belangrijke beperkingen

binnen dit terugbetalingsbeleid die het recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking die beantwoordt aan de

behoeften (ref. 4 – Rechten van de Patiënt Art. 5) in het gedrang brengt:

• er is geen echte keuzevrijheid voor medicatie die gebaseerd is op de effectieve werking van het

medicament (en niet op de aankoopprijs zoals nu voor veel mensen het criterium is)

• de leeftijdsgroepen onder 6 en boven 17 jaar genieten geen terugbetaling: zeker voor de

jongvolwassenen aan het begin van hun hogere studies of in het begin van hun professionele carrière

is dit onbegrijpelijk.

• de terugbetaling wordt toegestaan op voorwaarde dat de farmacologische behandeling deel is van een

globaal behandelingsschema dat nog andere (psychologische, educatieve en sociale) maatregelen

omvat: deze worden niet nader benoemd noch voorzien in de terugbetaling.

• de terugbetaling is slechts voor één medicatie van beide mogelijk terwijl zeker de adolescenten de

ondersteuning nodig hebben van beide (Rilatine MR overdag en aanvullend Rilatine ‘s avonds)

In Vlaanderen leeft nog steeds een grote weerstand tegenover de medicatie t.g.v. desinformatie en

gebrek aan correcte kennis, zowel bij de 'gebruikers' als in de hulpverlening (artsen, farmacie,

therapeuten …) en in de onderwijssector.

                                                          
1 gedragsproblemen, gedragsstoornissen (ODD en CD), angst- en stemmingsstoornissen, leerstoornissen,

autismespectrumstoornis, Gilles de la Tourette syndroom …
2 dezelfde comorbiditeit als bij kinderen, maar daarbij ook nog meer uitgesproken de gedragsproblemen in de richting

van delinquent gedrag, middelenmisbruik, depressie, angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en

andere psychiatrische stoornissen
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II. B. 3. De niet-medicamenteuze evidence based behandelingen zijn psycho-educatie en gedrags-

therapie om de symptomen van ADHD te behandelen, en andere begeleidingen zoals psychotherapie,

coaching, studiebegeleiding enz. om de secundaire problemen te behandelen. Op het niveau van de niet-

medicamenteuze behandelingen worden de mensen met de volgende knelpunten geconfronteerd:

• tekort aan aanbod/confrontatie met wachttijden

• problemen met toegankelijkheid & beschikbaarheid

• problemen met betaalbaarheid (life-long effecten van ADHD vragen om life-long begeleiding)

• nood aan expertise

• nood aan opvoedingsondersteuning en/of thuisbegeleiding voor de ouders

II. B. 4. In Vlaanderen zijn twee studies van belang: in 2003 onderzocht men aan de Universiteit

Antwerpen de kosten van ADHD (ref. 5 De Ridder & De Graeve): de conclusies wijzen op een frequenter

gebruik van gezondheidszorg en in een significant hogere kostprijs voor kinderen met ADHD in

vergelijking met de siblings. ADHD heeft ook een impact op de schoolprestaties en op de productiviteit

van de ouders door de hoge draaglast voor het gezinsleven.

De studie ‘Without Boundaries’ die wereldwijd in negen landen is uitgevoerd in opdracht van de World

Federation of Mental Health en in samenwerking met de ADHD-expert Russell Barkley (ref. 6),

onderzocht de impact van ADHD in het gezin. Deze studie wordt actueel gevoerd in Vlaanderen en in

Wallonië: de resultaten ervan zullen in de zomer van 2006 bekend gemaakt worden.

II. C Aanpak van ADHD

Recent wetenschappelijke bevindingen omtrent ADHD worden ook vanuit het Belgisch Centrum voor

Farmacotherapeutische Informatie meegenomen in hun besluitvorming omtrent de aanpak van ADHD (ref.

7 Transparantiefiche 'Aanpak van ADHD'). Daarin benadrukken zij ondermeer:

1. het belang van een goed onderbouwde diagnose, via een multidisciplinaire evaluatie met als doel

echte ADHD-probleemkinderen te selecteren maar ook om de frequente comorbiditeit op te

sporen;

2. het belang van niet-medicamenteuze behandeling in geval van comorbiditeit;

3. het bewezen effect van methylfenidaat bij kinderen met een formele diagnose van ADHD;

4. de noodzaak naar nog meer onderzoek m.b.t. behandeling van ADHD op volwassen leeftijd.

 

II. D Resolutie van 2003 van het Vlaamse Parlement

Drie jaar na de unanieme goedkeuring in het Vlaams Parlement stellen we vast dat er nog geen

uitvoeringsbesluiten genomen zijn als antwoord op de verschillende vragen aan de Vlaamse regering. (ref.

8 Resolutie betreffende de detectie, begeleiding en behandeling van personen met ADHD)

Ria Van Den Heuvel

Directeur Centrum ZitStil vzw

Wilrijk, mei 2006
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