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1 Een verhaal met een moraal 
 

We hebben soms zo�n moeite met het gevoel te mogen genieten. 
Genieten mag niet, je bent geprogrammeerd tégen vreugde. 

Soms hebben we een onbestemd gevoel dat er iets mis moet zijn als je ècht gelukkig bent, 
als je je miserabel voelt, dan is alles o.k. 

Van meet af aan wordt ieder kind bijgebracht om níet vrolijk te zijn. 
Vrolijk zijn is kinderachtig zijn. 

Vrolijk zijn is weliswaar natuurlijk, maar niet beschaafd; 
uitbundigheid is een beetje primitief, niet zoals het behoort. 

Als je als kind ervan hield om het huis rond te rennen en te schreeuwen, 
tien tegen één dat er iemand was die zei: 

�Wil je weleens ophouden met dat drukke gedoe! 
Ik ben de krant aan het lezen.� 

Kinderen begrijpen daar niets van. 
�Wat kan het voor kwaad dat ik vrolijk rondhol?� 

De vrolijkheid wordt onderdrukt, het kind wordt ernstig. 
Terwijl zijn energie zich in beweging moet uitdrukken: 

het is kindenergie, eigen energie. 
Hij zit zo vol energie dat hij wil overstromen, 
maar wat hij er ook mee doet, is verkeerd. 

 
Waarom aarzelt een mens zo om van iets te genieten? 

Omdat alle geboden en verboden, alle commando�s uit het verleden 
nog steeds aan je trekken. 

Als je niet kunt genieten, als er aarzeling om de hoek komt kijken, 
als je je bang en schuldig voelt, dan wil dat zeggen 
dat de schaduw van het verleden nog over je ligt. 

Probeer die aarzeling te doorgronden en laat haar dan schieten. 
Je kunt die bewust laten schieten, want hij hoort niet bij je. 

Het is een oude gewoonte. 
Hij is van buiten gekomen en hij is gebleven, 

en misschien heb je hem wel omarmd. 
Een oude gewoonte, niets meer dan dat, maar wel een gevaarlijke, 

omdat je nergens meer echt van kunt genieten. 
En neem het degenen die jouw aarzeling veroorzaakten maar niet kwalijk, 

ook zij hebben nooit geleerd om te genieten. 
 

 
 

Bhagwan Shree Rajneesh � alias Osho 
Geestelijk leider 

 
Deze tekst werd mij aangereikt tijdens een yogales door lerares Dinie Appelboom. Ik heb 
ervoor gekozen om deze tekst in mijn scriptie te gebruiken omdat ik van mening ben dat 
onze natuurlijke emoties onderdrukt worden onder invloed van de hedendaagse 
maatschappij. Ik zie hierin een relatie met ADHD. Wie bepaalt de normen voor hyperactief 
gedrag? Bestaat �gewoon� en �normaal� wel? 
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2 Inleiding 
 
Toen ik begon met de opleiding tot massagetherapeut en ik vernam dat er een 
afstudeerscriptie gemaakt moest worden, was mijn eerste gedachte: dan doe ik het over 
burn-out! Na een keer burn-out en een keer op het randje van burn-out geweest te zijn, leek 
mij dat een mooi onderwerp om uit te diepen. 
 
Echter, toen ik mijn eigen praktijk startte en ik vrijwel direct in contact kwam met een 
overbuurvrouw en haar dochtertje, beiden gezegend met ADHD, veranderde de gedachte 
over mijn scriptie-onderwerp. Zelf heb ik een neefje van inmiddels 18 jaar oud, die ADHD 
heeft. Ik kan me herinneren dat hij het �stempel� ADHD kreeg, toen hij nog heel jong was en 
ze hem toen opium-achtige middelen wilden geven. Mijn schoonzus ging op zoek naar 
alternatieven en kwam bij een homeopathisch arts terecht, die hem korreltjes gaf van een 
stof die hij blijkbaar nodig had en sindsdien ging het veel beter met hem. Door 
voedingsstoffen als cafeïne weg te laten, had hij alles aardig onder controle. 
 
Mijn overtuiging dat veel kinderen tegenwoordig ADHD opgestempeld krijgen en vervolgens 
direct Ritalin® voorgeschreven krijgen zonder uitgebreid onderzoek, gaf mij aanleiding om tot 
een eigen onderzoek over te gaan. Ik voelde dat dit gewoon op mijn pad moest komen. 
 
Vorig schooljaar kwam ik in contact met Yvonne van Diessen-Jacobs, studente van de 
dinsdaggroep massagetherapie bij IVS. Ik had al via Carel Schott vernomen dat er nog 
iemand was, die haar scriptie over ADHD ging doen. Vanwege de drukte in mijn praktijk 
kwam mijn scriptie op een laag pitje te liggen, natuurlijk niet zonder reden. Na het lezen van 
de scriptie van Yvonne, vormde zich bij mij het idee hoe ik het wilde gaan aanpakken. 
 
In feite kunt u deze scriptie zien als een vervolg op die van Yvonne, een meer praktijkgericht 
verhaal. Yvonne heeft in haar scriptie voornamelijk beschreven wat ADHD is, wat de 
symptomen zijn en hoe de reguliere geneeswijzen dit syndroom behandelen. Verder heeft zij 
haar visie over de rol van de massagetherapeut beschreven. Yvonne geeft aan in haar 
conclusie dat zij het jammer vindt haar ideeën niet voldoende te hebben kunnen toetsen in 
de praktijk.  
 
Mijn doel is om hetgeen wij leren in de opleiding tot massagetherapeut, toe te passen in de 
praktijk en dan specifiek op de groep ADHD-ers. Niet alleen op kinderen, maar ook op 
volwassenen, aangezien dit een grote groep is waar weinig aandacht aan besteed wordt. 
Het beoogde resultaat moge duidelijk zijn: een therapievorm samenstellen waarbij de 
persoon niet als �ADHD-er� gezien wordt, maar als uniek persoon met een aantal voor 
hem/haar ongemakkelijke symptomen, die via massagetherapie en wellicht andere 
natuurgeneeskundige therapieën, door het opsporen en behandelen van de oorzaak, 
aangepakt kunnen worden. Liefst zodanig dat het slikken van onderdrukkende medicijnen, 
zoals Ritalin®, niet meer nodig is. 
 
In deze scriptie treft u een verslag van de anamneses en evaluatiegesprekken die ik gevoerd 
heb met een aantal proefpersonen en familieleden en de verschillende soorten 
massagebehandelingen die ik toegepast heb. 
Voorts beschrijf ik een aantal alternatieve therapieën, die ik ben tegengekomen door het 
lezen van boeken, scripties van studenten van anderssoortige opleidingen en documenten 
op het internet. 
 
Ik wens u veel leesplezier en ik hoop dat ik vele mensen kan inspireren om te kiezen voor 
een holistische aanpak van ADHD. 
 

Marja van der Ende 
Weegschaal 
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3 Vraagstelling 
 
 
 Wat zijn de effecten van massagetherapie bij kinderen en volwassenen met ADHD? 
 Met welke massagevorm of combinatie van massagevormen wordt het beste resultaat 

bereikt? 
 Welke alternatieve therapieën zijn eventueel nodig om de behandeling te ondersteunen? 
 
Vanwege mijn persoonlijke interesse in de invloeden van voeding, gedrag van de 
moeder/ouders ten tijde van de zwangerschap, het verloop van de bevalling, het eerste 
levensjaar van het kind, de huidige maatschappij, stress, milieuvervuiling enzovoorts, heb ik 
mijzelf een nevenvraag gesteld: 
 Welke factoren kunnen ten grondslag liggen aan de oorzaak van de aandachts- en 

gedragsproblemen, die de proefpersonen uit mijn onderzoek (en/of personen uit hun 
omgeving) ervaren? 
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4 ADHD: een korte uitleg 
 
Wat is ADHD? 
ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands betekent 
het aandachtstekortstoornis. ADHD, ooit hyperkinese of Minimal Brain Dysfunction (MBD) 
genoemd, is een van de meest voorkomende hersenstoornissen bij kinderen. Ongeveer 3 
procent heeft ADHD. ADHD gaat niet over, maar een aantal volwassenen heeft ermee leren 
leven: dankzij passend werk, een georganiseerde partner of minder specifieke eisen aan 'de 
kwaliteit van het leven'. 
Kinderen met ADHD reageren op een aantal gebieden anders dan andere kinderen. Zij 
hebben vaker en sterker last van: 
 aandachtsproblemen en concentratiestoornissen 
 impulsiviteit 
 hyperactiviteit 
 tijdsbeleving 
 
Een aantal kenmerken van kinderen met ADHD: 
 moeilijk kunnen blijven zitten, wiebelen, draaien en veel friemelen 
 snel zijn afgeleid, moeilijk blijvend de aandacht kunnen richten 
 moeilijk op hun beurt kunnen wachten 
 antwoord geven voor een vraag is afgemaakt, anderen in de rede vallen of niet luisteren 

naar wat anderen zeggen 
 moeilijk instructies kunnen volgen 
 van de ene activiteit naar de andere hollen 
 niet rustig kunnen spelen 
 overdreven veel praten 
 veel kwijtraken of vaak wat verliezen 
 zich vaak in gevaarlijke situaties storten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar ze kunnen ook: 
 spontaan en open zijn 
 een enorme creativiteit hebben 
 energiek en enthousiast zijn 
 humor hebben, gevat zijn 
 gevoelig en zorgzaam zijn 
 een goed inlevingsvermogen hebben 
 
Voor een verdere uitleg verwijs ik naar de scriptie van Yvonne, welke in bijlage E is 
toegevoegd. 
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5 Symptomen bij ADHD: voer voor misverstanden 
Bron: ADHD � alternatieven (Aviva Romm / Tracy Romm � ISBN 90-6030-621-X) 
 
Als men de symptomen die een kind met ADHD vertoont, een voor een gaat onderzoeken, 
kan men daarbij allerlei factoren betrekken om te komen tot een begrip ervan en het kind te 
helpen. U herkent misschien veel van de hierna genoemde symptomen als deeluitmakend 
van de gebruikelijke symptomenconstellatie van het ADHD-syndroom. Andere symptomen 
lijken op het eerste gezicht misschien niets met gedragsproblemen te maken te hebben, 
maar als u verder leest zult u snel verbanden gaan zien tussen bijvoorbeeld een chronische 
oorverstopping en aandachtsproblemen op school of luidruchtig gedrag. Een misverstand 
over de vraag of het kind ADHD heeft of niet, is daarom snel geboren. In bijlage A vindt u 
een nadere uitleg van deze symptomen. 
 
1. Allergieën 
Chronische allergieën kunnen leiden tot een voortdurende verstopping in het hoofd, 
verminderd gehoor, verminderde concentratie en problemen met alert blijven.  
 
2. Angst 
Kinderen kunnen net zo makkelijk bang zijn als volwassenen � misschien nog wel meer 
omdat ze hun angsten niet in dezelfde mate als wij rationaliseren.  
 
3. Bloedarmoede (anemie) 
Voldoende ijzer in het bloed is van vitaal belang voor een gezonde zuurstofvoorziening van 
de hersenen en het goed functioneren ervan.  
 
4. Chronische verkoudheid en neusverstoppingen 
Net als allergieën kunnen chronische verkoudheid en verstopping leiden tot 
gehoorproblemen, hoofdpijn, geïrriteerdheid, vermoeidheid, slecht slapen, verminderd 
functioneren en regelmatig schoolverzuim. 
 
5. Depressie 
Er wordt gezegd dat kinderen meer dan ooit te kampen hebben met depressies. Volgens een 
schatting zou 5 procent van alle kinderen depressief zijn.  
 
6. Gehoorproblemen 
Functionele gehoorstoornissen die te wijten zijn aan een verstopping kunnen veel 
misverstanden veroorzaken. 
 
7. Hormonale veranderingen en de tienerjaren 
Ouders zijn vaak bang voor de tijd waarin hun kinderen in de puberteit komen.  
 
8. Hyperactiviteit 
Hyperactiviteit is misschien de meest opvallende van de drie symptomen die ADHD 
kenmerken. Dat neemt niet weg dat het onderscheid tussen hyperactiviteit en normaal 
uitbundig gedrag van kinderen een uiterst subjectieve aangelegenheid is � wie maakt uit of 
rustige kinderen niet gewoon, nou ja, rustiger zijn?  
 
9. Onoplettendheid 
Kinderen hebben een aangeboren nieuwsgierigheid en intelligentie die vaak plaatsgebonden 
is maar dit wordt dan als inconsequent beschouwd.  
 
10. Prikkelbaarheid 
Prikkelbaarheid is een van de vele symptomen die tot gedragsproblemen bij kinderen 
kunnen leiden.  
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11. Spoelwormen 
Spoelwormen, ook wel draadwormen of aarsmaden genoemd, zijn een veelvoorkomend 
probleem.  
 
12. Stress 
Stress is een heel grote factor in het leven van veel kinderen van deze tijd.  
 
13. Vergeetachtigheid 
Het is tamelijk normaal dat kinderen af en toe vergeetachtig zijn.  
 
14. Vermoeidheid 
Vermoeidheid kan het gevolg zijn van gebrek aan slaap, stress, depressie, bloedarmoede, 
hypothyroïdie, voedselallergieën, wormen in de darmen, onvoldoende opnamen van eiwitten 
en onvoldoende beweging. 
  
15. Voedselovergevoeligheden 
Het komt steeds vaker voor dat kinderen lijden aan voedselovergevoeligheid.  
 
In bijlage A treft u deze symptomen verder uitgewerkt met daarbij aangegeven waarom het 
symptoom verward kan worden met de symptomen behorende bij ADHD. 
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6 Het onderzoek 

6.1 Toepassing van de drie-eenheid Westers, Chinees en Indiaas 
De opleiding tot massagetherapeut is gebaseerd op de combinatie van verschillende 
inzichten. Getracht wordt een synthese te bereiken tussen de visies vanuit de drie grootste 
geneeskundige systemen: 
 Het Westerse materiemodel 
 Het Chinese energiemodel 
 Het Indiaas bewustzijnsmodel 
 
In het Westers medisch model staat het materiële wereldbeeld centraal. De mens wordt 
gezien als een mechanisme. In dit biochemische mechaniek kunnen storingen optreden. 
Verstoring leidt tot pathologie. Het ziektebeeld is te diagnosticeren als een afwijking in de stof.  
Wanneer we kijken naar ADHD en de mogelijke oorzaken op materie-niveau, dan worden de 
volgende zaken genoemd: 
 Hersenbeschadiging veroorzaakt door complicaties tijdens de zwangerschap, bij de 

geboorte of ziekten tijdens het eerste levensjaar, vaak niet zichtbaar of aantoonbaar 
middels een EEG (neurologisch) onderzoek 

 Hersendysfunctie, het niet goed functioneren van het zenuwstelsel en de biochemische 
processen, doordat de productie en afscheiding van neurotransmitters niet naar behoren 
verloopt  

 Allergie 
 Een tekort aan Omega-3 vetzuren in de voeding 
Massagevormen van het Westers medisch model: sportmassage, bindweefselmassage, 
oefentherapie, haptonomische ontspanningsmassage 
 

 
 
In het traditionele Chinese denken is alles primair energie. Deze energie bestaat uit twee 
polen yin en yang. De energie stroomt door het lichaam in de vorm van energie. De materie is 
een product van deze energie. Ziekten zijn het gevolg van een blokkering of exces van deze 
energie. Emoties spelen een belangrijke rol in het ontstaan van een pathologisch proces. 
Heftige kortdurende emoties (yang) kunnen soms leiden tot chronische verstoringen (yin); 
deze blokkeren de energie en leiden uiteindelijk ook tot een storing op het niveau van de stof. 
Wanneer we kijken naar ADHD en de mogelijke oorzaken op energie-niveau, dan worden de 
volgende zaken genoemd: 
 Geboortetrauma�s als zuurstoftekort en hersenbeschadiging 
 Angsten, ook overgeërfde angsten van voorouders 
 Depressie 
 Stress tijdens de zwangerschap 
Massagevormen van het traditionele Chinese model: acupressuur, voetreflexmassage 
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Het Indiase model zet bewustzijn het hoogst op de ladder. Dit bewustzijn transformeert in 
energie en materie. Het lichaam kent verschillende bewustzijnsniveau�s, chakra�s genoemd. 
Zeven hoofdchakra�s liggen op de mediaanlijn van het lichaam. Bewustzijn manifesteert zich 
onder andere in persoonlijkheidskenmerken. Ieder chakra kent zo zijn eigen fasen van 
ontwikkeling binnen het opbouwen van onze persoonlijkheid. 
Wanneer we kijken naar ADHD en de mogelijke oorzaken op bewustzijns-niveau, dan 
worden de volgende zaken genoemd: 
 Erfelijkheid, de constitutie en de toestand van de ouders op het moment van conceptie is 

bepalend hiervoor. De constitutie van een mens bestaat uit een balans in de vijf 
elementen: lucht, ether, vuur, water en aarde. Mensen met ADHD hebben in theorie veel 
lucht en ether in hun constitutie. 

 Angsten, ook overgeërfde angsten van voorouders. Angst is de demon van het 
basischakra. 

 Stress tijdens de zwangerschap, geeft een gevoel van onveiligheid aan het kind en kan 
een basischakra uit balans veroorzaken.  

Massagevormen van het Indiase model: energetische massage, holistische massage, 
ayurvedische massage. 
 

 
 
In het onderzoek heb ik de drie hiervoor genoemde visies zoveel mogelijk toegepast. 
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6.2 Opzet van het onderzoek 
Doelgroep: kinderen en volwassenen met ADHD 
Aantal proefpersonen: zoveel mogelijk geïnteresseerden 
Omschrijving: het onderzoeken van de effecten van massagetherapie bij de doelgroep 
Doelstelling: het ontdekken van bepaalde patronen in de effecten, om zodoende een ideale 
behandeling samen te kunnen stellen gericht op de doelgroep. 
 
Stappenplan: 

1. Anamnese 
2. 1e behandeling: voetreflexmassage 
3. Evaluatiegesprek 
4. 2e behandeling: sportmassage 
5. Evaluatiegesprek 
6. 3e behandeling: haptonomische ontspanningsmassage 
7. Evaluatiegesprek 
8. 4e behandeling: energetische massage/acupressuur 
9. Evaluatiegesprek 
10. 5e behandeling: ayurvedische massage 
11. Evaluatiegesprek 
12. 6e behandeling: holistische massagetherapie 
13. Evaluatiegesprek 

 
Tijdens elke behandeling wordt ontspanningsmuziek afgespeeld. Bij uitvoering van het 
onderzoek is een aantal keren afgeweken van de volgorde van bovenstaande 
behandelingen. Dit werd veroorzaakt door praktische zaken (voornamelijk de planning van 
de afspraken) en mijn intuïtie welke behandeling op dat moment meest noodzakelijk was. Na 
elke behandeling heeft de proefpersoon of de moeder een evaluatieformulier meegekregen, 
waarop de ervaringen in de 48 uur na de behandeling bijgehouden kon worden. 
 
Afhankelijk van de factoren die ten grondslag kunnen liggen aan de aandachts- en 
gedragsproblemen van de patiënt, kon de patiënt doorverwezen worden naar een alternatief 
behandelaar. Specifiek voor het bepalen van het effect van eventueel gebruikte medicijnen, 
voeding en andere omgevingsfactoren op het lichaam van de patiënt, werk ik samen met het 
Nederlands Centrum voor Energetische Geneeswijzen (NCEG) in Naaldwijk. De 
proefpersonen ontvingen gaandeweg het onderzoek (wanneer het juiste moment daar is), 
een brochure van deze organisatie, zodat zij zelf kunnen bepalen of dit bij hen past en 
wellicht de stap gaan zetten om zich te laten doormeten middels de Prognos® apparatuur. 
Zie www.nceg.nl en de uitleg verderop in deze scriptie voor meer informatie. 
 
Werven van proefpersonen: 
 Advertentie in de lokale en regionale huis-aan-huisbladen 
 Nieuwsbericht in de lokale en regionale huis-aan-huisbladen 
 Interview op de regionale radiozender WOS (Westlandse Omroep Stichting) 
 Nieuwsbrief �Agaat in Beweging� 
 Netwerkcontacten 
 
Om de hoeveelheid tekst te beperken, is ervoor gekozen om het woord Proefpersoon zo 
vaak mogelijk af te korten naar PP. De uitgebreide uitwerking per proefpersoon vindt u in 
bijlage B. 

 

http://www.nceg.nl
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6.3 Proefpersoon 1: samenvatting anamnese, behandelingen en bevindingen 
 
Proefpersoon 1 is een jongen van 13 jaar oud. Volgens zijn moeder heeft hij veelal thuis 
gedragsproblemen, niet op school. De problemen uiten zich door snel boos zijn, onrustig, 
druk en snel afgeleid zijn. Hij heeft tevens zeker 4 dagen per week last van hoofdpijn. 
Hij heeft korte tijd medicijnen gebruikt, maar dit gaf veel problemen, dus is hij hiermee 
gestopt. Na 37 weken zwangerschap is PP1 geboren in een stuitligging. De 
gedragsproblemen zijn begonnen in groep 4.  
 
Duur van de behandelingen: 0,5 uur 
Frequentie van de behandelingen: gemiddeld elke 2 weken, soms elke week. 
Soort olie gebruikt: amandelolie (m.u.v. de ayurvedische massage). 
 
Behandeling Bijzonderheden Evaluatie Bevindingen 
Voetreflexmassage Wrat op linker grote 

teen, droge huid 
Zeer ontspannen 
tijdens, lang wakker en 
ongeduldig na 

Wrat ligt op zone hoofdpijn 
= opgekropte woede 

Sportmassage Verhoogde spiertonus  2 weken geen 
hoofdpijn, minder 
driftbuien 

Verhoogde tonus  
oorzaak hoofdpijn? Wat 
veroorzaakt de hypertonie? 

Holistische 
massagetherapie 

Gevoelige huid  Hoofdpijn nog niet 
onder contrale, geen 
heftige driftbuien 

Reageerde goed op de 
bindweefselmassage 
(parasympaticus) 

Energetische 
massage/acupressuur 

Pijngrens bij Le3 en 
Ha3 laag 

Opvallend rustig, geen 
boosheid. Meer 
hoofdpijn door 
verkoudheid? 

Di4 en Le3 positief op 
driftbuien? 
Verkoudheid en hoofdpijn 
door Di4 en Ga20? 

Ayurvedische 
massage 

Zeer ontspannen 11 dagen geen 
hoofdpijn 

Hoofdpijnvermindering door 
algehele ontspanning? 

Haptonomische 
ontspanningsmassage 

Verhoogde spiertonus 
en huidspanning 

Goed geslapen, meer 
hoofdpijn en spierpijn 

Meer hoofdpijn en spierpijn 
 door minder water 
drinken? 

 
Voortgang: 
Frequentie aangepast naar driewekelijks. Behandeling: holistische massagetherapie. 
Gaandeweg weer meer hoofdpijnklachten, door aanpassing frequentie en/of school 
(sommige zaken op school frustreren hem)? In de vakanties heeft hij geen last.  
Acupressuurpunten meegegeven (zie bijlage C) aan de moeder. Driftbuien beduidend 
minder. 
Op de wachtlijst bij het NCEG, verder onder behandeling van chiropractor. 
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6.4 Proefpersoon 2: samenvatting anamnese, behandelingen en bevindingen 
 
Proefpersoon 2 is een vrouw van 39 jaar oud. Bij haarzelf is nooit de diagnose ADHD 
gesteld, maar zij heeft 3 kinderen waarvan een vermoedelijk dyslectisch is, een heeft ADHD 
en een heeft vermoedelijk ADHD. Ze herkent veel symptomen bij haar zoon(s) in zichzelf.  
De symptomen waar PP2 last van heeft, zijn o.a. chaos, gevoeligheid voor sfeer en 
stemming, impulsiviteit, dyscalculie, gespannen nek en schouders, soms hoofdpijn, 
overgewicht. Ze gebruikt geen medicijnen, alleen Chinese kruiden. 
Haar moeder is tijdens de zwangerschap veel alleen geweest en heeft veel stress gehad. Er 
was weinig huid-huid-contact met haar moeder. 
 
Duur van de behandelingen: 1,0 uur 
Frequentie van de behandelingen: 1 keer per maand. 
Soort olie gebruikt: amandelolie (m.u.v. de ayurvedische massage). 
 
Behandeling Bijzonderheden Evaluatie Bevindingen 
Voetreflexmassage Rechter grote teen 

gevoelig door operatie 
Opvallend energiek, 
drang tot opruimen, 
meer lucht door neus 

Lichaam geactiveerd tot 
afvoeren afvalstoffen, 
opruimen 

Sportmassage Spanning bekken-
gebied, schouders en 
armen 

Meer ontspannen, kijkt 
uit naar de volgende 

Gespannenheid spieren 
door meer fietsen? 

Haptonomische 
ontspanningsmassage  

Schaamte voor 
ontkleding, wel goed 
ontspannen 

Gevoel om zich terug 
te trekken, 
ontspanning 

Ontspanning bereikt 

Ayurvedische 
massage  

Minder schaamte voor 
ontkleding door 
gewenning en 
vertrouwen 

Effect op menstruatie, 
na 2 weken weer 
boosheid, voelt 
verandering 

Bewustzijnsproces op gang 
gekomen? 

Energetische 
massage/acupressuur 

Keelchakra energie 
afvoer naar 
zonnevlecht, meer 
acupressuurpunten 

Last van stemmings-
wisselingen door 
winter 

 

Holistische 
massagetherapie 

Winterdepressie, 
voorzichtig met 
bindweefselmassage 

Meer behoefte aan 
snoep en eten 

 

 
Voortgang: 
Blijft een keer per maand komen voor behandelingen. Afhankelijk van haar toestand wordt 
de massagevorm gekozen.  
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6.5 Proefpersoon 3: samenvatting anamnese, behandelingen en bevindingen 
 
Proefpersoon 3 is een jongen van 9 jaar oud. De symptomen die hij vertoont, zijn tics, 
angsten, slaapproblemen, frustratie, geen goed sociaal contact, stemmen in zijn hoofd. PP3 
gebruikt Concerta® en melatonine om in slaap te kunnen komen. Er is een onderzoek bij het 
Autistisch Centrum aangevraagd. De moeder heeft veel stress gehad tijdens de 
zwangerschap. PP3 is 2 weken te vroeg geboren en is lange tijd een huilbaby geweest. Het 
hele gezin ondervindt last van de slaapproblemen van PP3. 
 
Duur van de behandelingen: 0,5 uur 
Frequentie van de behandelingen: 1 keer per week. 
Soort olie gebruikt: amandelolie (m.u.v. de ayurvedische massage). 
 
Behandeling Bijzonderheden Evaluatie Bevindingen 
Voetreflexmassage Opvallend ontspannen, 

eerst praten, daarna 
concentratie 

Positief effect op 
slaapproblemen 

Meer ontspanning, 
duidelijke inwerking op 
organen en klieren 

Sportmassage Wederom bijzonder 
ontspannen 

Geen behoefte aan 
beweging, minder 
slaapproblemen 

Sederende massage 
ontneemt behoefte aan 
beweging 

Energetische 
massage/acupressuur  

Weer opvallend 
ontspannen 

Eerst rustig, daarna huilbui 
zonder aanleiding. Wordt 
opener en gaat meer 
spelen 

Huilbui kan normale 
nareactie zijn 

Ayurvedische 
massage  

 �s nachts ziek, slapen 
zonder slaapmedicatie 

Activering griep door 
kruidenolie? 

Haptonomische 
ontspanningsmassage 

 2 weken zonder 
slaapmedicatie 

Herhaalde massages 
zorgen voor effect op 
slaapgedrag 

Holistische 
massagetherapie 

Stressvolle periode 
veroorzaakt 
slaapproblemen 

Slecht slaapgedrag, 
angsten, huilbui 

Gedrag beïnvloedbaar 
door stress 

 
Voortgang: 
PP3 blijft tweewekelijkse afspraken houden, holistische massagetherapiebehandelingen. 
Onderzoek Centrum Autisme: geen autisme, doorverwijzing psychiater voor stemmen en 
neurotische ontwikkeling. Slaapproblemen verminderen naarmate er minder stress is rond 
verjaardagen en feestdagen. Slaapt zonder melatonine. 
Contact tussen therapeut en PP3 zeer goed, vertrouwensrelatie. Advies 
voedingssupplementen samengesteld, passend bij zijn basisconstitutie. 
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6.6 Proefpersoon 4: samenvatting anamnese, behandelingen en bevindingen 
 
Proefpersoon 4 is een meisje van 16 jaar oud. Zij heeft ADHD gediagnosticeerd gekregen op 
3-jarige leeftijd. Sinds haar 4e of 5e levensjaar gebruikte ze Ritalin®, sinds 2 jaar gebruikt ze 
Concerta®. De symptomen waar ze last van heeft, zijn rugklachten, concentratieproblemen, 
druk gedrag vertonen, driftbuien, hoofdpijn, oorproblemen. In het weekend gebruikt ze geen 
medicijnen. 
 
Duur van de behandelingen: 0,5 uur 
Frequentie van de behandelingen: 1 keer per maand  
Soort olie gebruikt: amandelolie (m.u.v. de ayurvedische massage). 
 
 
Behandeling Bijzonderheden Evaluatie Bevindingen 
Haptonomische 
ontspanningsmassage  

Door voetschimmel 
met deze begonnen. 
Kon goed ontspannen 

Meer ontspannen. In 
vakantie geen medicijnen 
gebruikt 

 

Voetreflexmassage   Goede uitwerking op 
ontlasting, meer 
ontspannen 

Duidelijk effect op 
spijsverteringsorganen 
en afvoer afvalstoffen 

Sportmassage Hypertonie rug en 
kuiten 

Weinig effect, wel meer 
ontspannen 

 

Energetische 
massage/acupressuur 

 Meer ontspannen, minder 
menstruatieklachten 

Elke vorm van massage 
heeft positieve effecten 

Ayurvedische 
massage 

 Overgeven en diarree Allergische reactie 
kruidenolie? 

Holistische 
massagetherapie 

Veel spanning in huid Nog niet plaatsgevonden  

 
Voortgang: 
Ondanks het feit dat het onderzoek nog niet is afgerond, geeft PP4 aan te willen blijven 
komen voor de massages. Ze is minder vaak medicijnen gaan gebruiken sinds ze 
gemasseerd wordt. Wellicht kan met de juiste voedingssupplementen de inname van 
medicijnen helemaal gestopt worden. Dit zal verder onderzocht kunnen worden. 
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6.7 Samenvatting: conclusies uit het onderzoek 
Naast de vier proefpersonen die in deze scriptie zijn uitgewerkt, zijn nog drie proefpersonen 
(deels) behandeld: 

- een man van 22 jaar oud; bij deze man heb ik een anamnese afgenomen, een 
voetreflexmassage en een sportmassage gegeven. Hierna heeft hij de rest van de 
behandelingen afgezegd, naar zijn zeggen omdat hij niet verwachtte dat hij baat bij 
de behandelingen zou hebben. In mijn optiek klikte het niet tussen ons en was hij min 
of meer gestuurd door zijn moeder, zonder eigen inbreng. 

- een jongen van 10 jaar oud; bij deze jongen heb ik een anamnese afgenomen (met 
de moeder), een voetreflexmassage en een sportmassage gegeven. Hierna heeft de 
moeder de volgende behandelingen afgezegd, naar haar zeggen omdat ze wilde 
wachten tot de BATC-inschrijving rond was en de behandelingen vergoed zouden 
worden. Ook het naar de praktijk toekomen viel moeilijk te combineren met haar 
andere kinderen, waar ze dan steeds oppas voor moest regelen. Ik heb haar op de 
hoogte gehouden van de inschrijving, maar ze heeft geen contact meer opgenomen 
voor nieuwe afspraken. 

- Een jongen van 9 jaar oud; bij deze jongen heb ik een anamnese afgenomen (met de 
moeder) en alle behandelingen uitgevoerd. Deze jongen bleek bij nader onderzoek, 
welke in dezelfde periode plaatsvond, geen ADHD te hebben. 

 
Verder heb ik ver voor de start van het onderzoek een gesprek gehad met een moeder van 
een destijds 15-jarige jongen, die haar zoon in geen geval medicatie wilde laten gebruiken. 
Haar sleutelwoorden inzake de alternatieve behandeling waren: tijd, aandacht, creativiteit, 
mogelijkheden bieden en een voedingspatroon zonder suiker. Met tijd en aandacht bedoelde 
zij dat zij er altijd voor hem was en ze hem de aandacht heeft gegeven waar hij om vroeg. Dit 
heeft mij ervan overtuigd dat de omgang met ADHD in hoge mate afhankelijk is van de 
bereidheid van de ouders om die aandacht aan hun kind te geven, die het nodig heeft. 
 
Hierbij vermeld ik nogmaals de vragen die ik mij gesteld heb aan het begin van deze scriptie 
en daarbij mijn conclusies: 
 
 Wat zijn de effecten van massagetherapie bij kinderen en volwassenen met ADHD? 

Gesteld kan worden dat massagetherapie bij alle proefpersonen een vorm van 
ontspanning biedt, welke een aantal dagen tot weken kan doorwerken in lichaam en 
geest. 
Ook wordt door massagetherapie een positief effect bereikt in de werking van organen, 
zenuwstelsel en lymfesysteem, waardoor een aantal vervelende symptomen behorende 
bij ADHD verminderd of zelfs verholpen kunnen worden. 
Of deze effecten zodanig kunnen zijn, dat medicijnen als Ritalin® of Concerta® niet meer 
nodig zijn, dient nog nader onderzocht te worden. Het aantal proefpersonen dat deze 
medicijnen gebruikte, was te laag om hieruit conclusies te kunnen trekken.  
 

 Met welke massagevorm of combinatie van massagevormen wordt het beste resultaat 
bereikt? 
Elke massagevorm gaf verschillende effecten op de verschillende symptomen: 
- voetreflexmassage: betere werking van zenuwstelsel, darmstelsel, lymfesysteem en 

uitscheidingsorganen waardoor menstruatieklachten, slaapproblemen en 
darmproblemen verminderden 

- sportmassage: betere afvoer van spanning en afvalstoffen uit de spieren waardoor 
hoofdpijnklachten verminderden 

- haptonomische ontspanningsmassage: betere werking van het zenuwstelsel 
waardoor hoofdpijnklachten en slaapproblemen verminderden 
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- energetische massage met acupressuur: afvoer van een teveel aan energie in de 
chakra�s en energiebanen, waardoor driftbuien afnamen en emotionele processen in 
gang gezet werden 

- ayurvedische massage: afvoer van afvalstoffen en spanning, balans in de chakra�s, 
waardoor slaapproblemen verminderd werden. 

- Holistische massagetherapie: een combinatie van bovengenoemde effecten en 
resultaten. 

Er kan dus niet gezegd worden dat een massagevorm meer effect gaf dan een ander. 
Net als bij mensen zonder ADHD is de ervaring met massage heel persoonlijk en zal de 
ene massagevorm beter aanslaan dan de andere.  
Dit wordt deels bepaald door het wereldmodel van de patiënt, deels door de effectiviteit 
van de behandeling en deels door de affectiviteit van de therapeut. 

 
 Welke alternatieve therapieën zijn eventueel nodig om de behandeling te ondersteunen? 

Het woord �eventueel� kan in deze vraag weggelaten worden. Bekeken vanuit het Meer-
Dimensionale Belasting-Belastbaarheidsmodel (uitgewerkt in hoofdstuk 6) is ADHD 
alleen te behandelen als alle aspecten (fysiek, sociaal, psychisch en zingeving) van het 
leven van de patiënt onder de loep genomen en behandeld worden. De 
massagetherapeut kan hierin de �spin in het web� zijn. Omdat massagetherapie niet 
voldoende mogelijkheden bevat om alle aspecten te behandelen en zich vooral begeeft 
in het fysieke aspect, is samenwerking met reguliere en alternatieve behandelaars 
noodzakelijk. 
 

Nevenvraag: 
 Welke factoren kunnen ten grondslag liggen aan de oorzaak van de aandachts- en 

gedragsproblemen, die de proefpersonen uit mijn onderzoek (en/of personen uit hun 
omgeving) ervaren? 
Elke patiënt heeft een andere achtergrond en een andere mogelijke oorzaak voor 
zijn/haar ADHD laten zien.  
- stress bij de moeder tijdens de zwangerschap 
- stuitligging tijdens de bevalling 
- weinig aandacht van de moeder en weinig huid-huidcontact in de eerste levensjaren 
- familieleden met ADHD 
Gezien de beperkte grootte van de groep proefpersonen kan hierin geen patroon ontdekt 
worden. Hiernaar dient verder onderzoek gedaan te worden. Deze scriptie motiveert mij 
wel om verder onderzoek te doen en hier in de toekomst een boek over te schrijven. 
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7 De toepassing van MDBB op ADHD 
 
In de opleiding tot massagetherapeut is ons geleerd te denken vanuit het MDBB, het Meer-
Dimensionale Belasting-Belastbaarheidsmodel. 
 
Wanneer we het MDBB toepassen op de hulpvraag van een patiënt, dienen de volgende 
aspecten onder de loep genomen te worden: 
 het fysieke aspect: het verbeteren van de lichamelijke klachten, maar ook het aanpassen 

van voeding en beweging 
 het sociale aspect: wat speelt er in de relatie en het gezin, hoe is het gesteld met de 

sociale contacten 
 het psychische aspect: hoe verwerkt de patiënt emoties, hoe gaat de patiënt om met 

stress 
 het zingevingsaspect: heeft de patiënt het naar de zin op school of op het werk, voelt de 

patiënt zich nuttig in dit leven. 
 
Wanneer we dit model toepassen op ADHD, kan zich een samenwerking vormen tussen een 
breed scala aan reguliere en alternatieve therapieën: 
 
 Fysiek: 
1. Huisarts / Kinderarts (medicatie) 
2. Motorisch onderzoek en behandeling 
3. Massagetherapie 
4. Chiropractie 
5. (Kinder)fysiotherapie 
6. (Electro)acupunctuur 
7. Homeopathie 
8. Fytotherapie 
9. Ayurveda 
10. Diëtetiek 
11. Orthomoleculaire geneeskunde 
12. Sportclubs 
 
 Sociaal / psychisch / zingeving: 
1. Gedragstherapie 
2. VHT (Video Home Training) 
3. Kinder- en jeugdtherapie 
4. Pedagogie 
5. Analytisch tekentherapie 
6. GGZ 
7. Onderwijsbegeleiding 
8. Psychiater 
9. (Kinder)psycholoog 
10. Centrum Autisme 
11. Jeugdzorg 
12. Instellingen ter bevordering van de creativiteit 
 
Deze lijst is mijns inziens niet compleet en zeer dynamisch. Telkens worden nieuwe 
therapieën bedacht en komen deze in de openbaarheid. Zo complex als de mens, zo 
complex is de aanpak van ADHD. 
 
Het gaat te ver om in deze scriptie alle therapieën uitgebreid te behandelen. Ik heb in de 
bijlagen een aantal alternatieve therapieën verder uitgewerkt. Het is mijn streven om in de 
toekomst meer cliënten met ADHD te behandelen en meer samen te werken met 
bovengenoemde instanties. 
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8 Dankwoord 
 
Hierbij wil ik de volgende personen bedanken: 
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- Yogalerares Dinie Appelboom, voor het aanreiken van vele verhalen met een moraal. 
- Alle personen, die mij via internet, e-mail en gesprekken voorzien hebben van 
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- Mijn neefje, mijn overbuurvrouw en haar dochter; voor de eerste aanzet en de 

inspiratie die zij mij gegeven hebben om verder onderzoek te gaan doen. 
- Mijn vriend Maurice, die mij in 2002 heeft gemotiveerd om een opleiding in massage 

te gaan doen en mij elke dag weer inspireert om het beste uit mezelf te halen. 
- Mijn ouders; voor het feit dat ik uit liefde en in rust geboren heb mogen worden en 

voor het doorzettingsvermogen en inzicht dat zij mij bijgebracht hebben. 
- Alle mensen die elke dag weer op mijn pad komen en mij inspireren in mijn 

leerproces. 
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op papier te zetten en het mogelijk heeft gemaakt deze scriptie te realiseren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 



20 - 75 

9 Bronnen 
 
Boeken: 
ADHD � Alternatieven (een natuurgeneeskundige benadering van hyperactiviteit 
Aviva Romm / Tracy Romm 
 
Zit Stil! � Handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke kinderen 
Prof. Dr. Theo Compernolle 
 
Anders bekeken � Een holistische benadering van opvoeding 
Robert de Klerk en Marianne Langemeijer 
 
Wat artsen je niet vertellen 
Lynne McTaggart 
 
Emotionele Intelligentie 
Daniel Goleman 
 
Lichaamstaal van de geboorte 
Michel Odent / Harrie Biemans / Saskia van Rees 
 
Voetdiagnostiek � Theorie 
Carine van den Berg 
 
De Seirin Foto-atlas voor acupunctuur � beschrijving van de acupunctuurpunten 
Yu-Lin Lian, Chun-Yan Chen, Michael Hammes, Bernard C. Kolster 
 
Studieboeken opleiding tot massagetherapeut � IVS opleidingen 
 
Syllabus Kinderadvies op maat � Orthica 
 
Scripties en artikelen: 
ADHD en de rol van de massagetherapeut 
Yvonne van Diessen-Jacobs 
Massagetherapie � IVS opleidingen Dordrecht 
 
ADHD, wat moet je ermee? 
Judith van Beek en Patricia Spoelder 
Sociaal Pedagogische Hulpverlening � Hanzehogeschool Groningen 
 
Casus ADHD 
Schrijver onbekend 
Nederlands Centrum voor Energetische Geneeswijzen (NCEG) Naaldwijk 
 
Geboren worden zonder pijn 
Frédérique LeBoyer 
 
Websites en URL�s: 
www.hersenstorm.nl 
www.emdr.nl 
www.spiritueel-ademen.nl 
www.nceg.nl 
www.prognos.nl 

http://www.hersenstorm.nl
http://www.emdr.nl
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10 Bijlagen 

A Bijlage A: Symptomen bij ADHD: voer voor misverstanden, nader 
toegelicht 

 
Bron: ADHD � alternatieven (Aviva Romm / Tracy Romm � ISBN 90-6030-621-X) 
 
Als men de symptomen die een kind met ADHD vertoont, een voor een gaat onderzoeken, 
kan men daarbij allerlei factoren betrekken om te komen tot een begrip ervan en het kind te 
helpen. U herkent misschien veel van de hierna genoemde symptomen als deeluitmakend 
van de gebruikelijke symptomenconstellatie van het ADHD-syndroom. Andere symptomen 
lijken op het eerste gezicht misschien niets met gedragsproblemen te maken te hebben, 
maar als u verder leest zult u snel verbanden gaan zien tussen bijvoorbeeld een chronische 
oorverstopping en aandachtsproblemen op school of luidruchtig gedrag. Een misverstand 
over de vraag of het kind ADHD heeft of niet, is daarom snel geboren.  
 
1. Allergieën 
Chronische allergieën kunnen leiden tot een voortdurende verstopping in het hoofd, 
verminderd gehoor, verminderde concentratie en problemen met alert blijven. Kinderen met 
allergie kunnen zich vaak moe en geïrriteerd voelen. 
Symptomen van allergieën zijn onder andere een chronische loopneus, sniffen, donkere 
bogen onder de ogen, wallen onder de ogen, rusteloosheid, gedragsproblemen, 
vermoeidheid, slecht slapen, hyperactiviteit en hoofdpijn. Het is opmerkelijk dat sommige 
onderzoekers allergieën beschrijven als een overgevoeligheid van het lichaam van het kind 
voor externe prikkels � een beschrijving die weinig afwijkt van die van kinderen met ADHD. 
Hoewel aanleg voor allergieën erfelijk kan zijn, kan de mate waarin allergieën zich voordoen 
meer te maken hebben met voedingstechnische, emotionele en omgevingsfactoren dan met 
erfelijke factoren. Allergieën kunnen het gevolg zijn van een verminderde immuniteitsreactie, 
blootstelling aan irriterende stoffen, voedingstekorten, verminderde spijsverteringsfunctie of 
een combinatie van deze factoren. 
 
Waarom verwarren we een allergie met ADHD? 
De effecten van chronische allergieën kunnen leiden tot veel gedragingen die lijken overeen 
te komen met de standaards van de heilige �drieëenheid� van de ADHD-diagnose. Hoewel 
allergieën niet altijd in verband gebracht hoeven te worden met gedragsproblemen, wordt de 
instelling van een kind vaak beter door het verminderen van allergieën. 
 
2. Angst 
Kinderen kunnen net zo makkelijk bang zijn als volwassenen � misschien nog wel meer 
omdat ze hun angsten niet in dezelfde mate als wij rationaliseren. Angst kan het gevolg zijn 
van zorgen over prestaties op school, een enge film of een eng nieuwsbericht, de 
spanningen van de puberteit, enzovoorts. Kinderen met gedrags- of leerproblemen kunnen 
meer angsten hebben als gevolg van de toegenomen spanning in hun omgeving, thuis en op 
school. 
Kinderen die angstig zijn, of dit nu acuut of chronisch is, hebben steun nodig om de oorzaak 
van hun angsten te leren kennen en ze moeten vaardigheden leren om met stress om te 
gaan. Ze kunnen dit alleen bereiken met hulp van gezin, leraren, goede vrienden of 
psychologische hulp. Bovendien moet er gelet worden op externe factoren als geweld in 
huis, pesten op school of hardvochtige leraren en die moeten vervolgens worden aangepakt, 
door inspanningen van de ouders eventueel met hulp van leraren, maatschappelijk werkers 
of andere beroepskrachten. 
Een overmatig functionerende schildklier kan ook angst veroorzaken. Een arts moet 
uitsluiten dat dit de oorzaak zou zijn. 
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3. Bloedarmoede (anemie) 
Voldoende ijzer in het bloed is van vitaal belang voor een gezonde zuurstofvoorziening van 
de hersenen en het goed functioneren ervan. Een tekort aan ijzer kan het vermogen van een 
kind tot nadenken en dingen onthouden aantasten en ook de oorzaak zijn van zeuren, 
prikkelbaarheid, lusteloosheid en vermoeidheid. Om ijzertekort op het spoor te komen, 
kunnen ouders via de huisarts het hemoglobine- of hematocrietgehalte van het bloed van het 
kind vaststellen. Nog beter is mogelijk het ferritinegehalte vast te stellen. Ferritine is een eiwit 
dat zorgt voor de opslag van ijzer in het bloed en een laag ferritinegehalte kan duiden op 
verborgen anemie, dus een bestaand tekort terwijl de andere bloedproeven dat niet 
aantonen. 
 
4. Chronische verkoudheid en neusverstoppingen 
Net als allergieën kunnen chronische verkoudheid en verstopping leiden tot 
gehoorproblemen, hoofdpijn, geïrriteerdheid, vermoeidheid, slecht slapen, verminderd 
functioneren en regelmatig schoolverzuim. De behandeling van chronische verkoudheid en 
verstopping omvat het versterken van de weerstand door middel van een goede voeding, 
maar ook het terugbrengen van factoren die bijdragen aan de verstopping.  
Het is belangrijk om te bedenken dat ook stress tot ziekte kan leiden en dat kinderen letterlijk 
psychosomatische ziektes kunnen oproepen. Denk aan kinderen die gepest worden op 
school en daardoor zichzelf ziek maken om maar niet naar school te hoeven. Ouders kunnen 
naast het aanpakken van de symptomen van hoest en verkoudheid, het invoeren van 
methodes die de spanning verminderen in het dagelijkse programma van hun kind 
overwegen. Het belangrijkste is dat zij een open communicatie met hun kind aanmoedigen. 
 
5. Depressie 
Er wordt gezegd dat kinderen meer dan ooit te kampen hebben met depressies. Volgens een 
schatting zou 5 procent van alle kinderen depressief zijn. Een aanzienlijk deel van deze 
kinderen neemt antidepressiva. Helaas zijn deze medicijnen niet altijd goed voor kinderen en 
ook zijn ze niet altijd goedaardig. Hoewel medicijnen symptomen van een ernstige depressie 
kunnen temperen en in extreme gevallen levens kunnen redden, leren ze onze jongeren 
geen levensvaardigheden voor eht geval van een depressie en hoe die te overwinnen. 
Bovendien is het moeilijk te beoordelen of de medicijnen wel effectief zijn. Medicijnen zijn 
zeker geen wondermiddel en andere factoren zijn duidelijk van invloed op verbeteringen. Er 
is nog een ernstig probleem bij deze medicijnen: geen ervan is getest of veilig gebleken voor 
kinderen. We zijn niet op de hoogte van de gevolgen op lange termijn bij het gebruik van 
medicijnen die de hersenwerking bij opgroeiende kinderen veranderen. 
De oorzaken van depressie lopen uiteen maar er lijken verschillende factoren van belang te 
zijn. Gebrek aan emotionele steun wordt bijvoorbeeld als een belangrijke factor gezien bij het 
escaleren van de depressiecijfers. Dit gebrek komt vaak voor in situaties als een scheiding 
van de ouders, ouders die het te druk hebben, pestgedrag op school. Ook kan te weinig 
beweging en te weinig slaap bij bepaalde jongeren depressie veroorzaken. Een klein 
percentage kinderen lijdt aan een depressie met een biologische achtergrond, zoals een niet 
goed functionerende schildklier of een biochemische disbalans. 
 
Waarom verwarren we een depressie met ADHD? 
Veel van de symptomen die op een depressie wijzen, komen overeen met de symptomen die 
tot de diagnose ADHD kunnen leiden. De symptomen van een depressie kunnen zijn: 
 vertraagde groei 
 uitzonderlijke somberheid 
 regelmatige en onverklaarbare hoofdpijn en maagpijn 
 geïrriteerdheid 
 lusteloosheid 
 regelmatige en onverklaarbare fysieke klachten 
 veranderingen in slaap- of gewichtspatronen 
 veranderingen in het gedrag op school of in de schoolprestaties 
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 weerstand of weigering om naar school te gaan 
 ongewone agressiviteit of vijandigheid 
 negatief zelfbeeld 
 gebrek aan belangstelling voor vrienden 
 het uitspreken van zelfmoordgedachten of suïcidaal gedrag 
 gebrek aan aandacht voor het uiterlijk 
 eetstoornissen 
 verlies van plezier in de activiteiten die het kind eerder leuk vond 
 
6. Gehoorproblemen 
Functionele gehoorstoornissen die te wijten zijn aan een verstopping kunnen veel 
misverstanden veroorzaken. Het kind hoort niet wat de ouder zegt en vervolgens denkt de 
ouder dat het kind het niet wil horen of probeert een loopje met de ouder te nemen door 
hem/haar te negeren. 
De verstopping kan gemakkelijk behandeld worden, wanner men er de tijd voor neemt en 
doorzet. Deze verstopping wordt over het algemeen veroorzaakt door te veel slijm. Ongeacht 
of dit nu te wijten is aan het eten van te veel zuivelproducten of van witmeel, 
voedselovergevoeligheid, allergieën, verzwakking van het immuunsysteem met als gevolg 
chronische verkoudheid of aan chronische blootstelling aan vochtige kou. 
 
7. Hormonale veranderingen en de tienerjaren 
Mensen zijn vaak bang voor de tijd waarin hun kinderen in de puberteit komen. Waar de 
meeste ouders moeite mee hebben, is niet het steeds meer een individu worden van hun 
kinderen en het tot uitdrukking komen van hun persoonlijke identiteit, maar de humeurigheid. 
Het aanspreken van tieners op waargenomen gedragsproblemen vereist veel 
fijngevoeligheid en kalmte van de ouders � het vermogen om hun eigen emotionele reacties 
achter zich te laten en de problemen in een groter geheel te zien. Hebben ze werkelijk een 
�gedragsprobleem� of passen ze gewoon niet in het model dat we hen opleggen?  
Zowel jongens als meisjes kunnen gesloten, geïrriteerd, boos, asociaal, irrationeel en 
depressief worden � eigenschappen die van invloed zijn op hun schoolwerk, hun leven thuis 
en hun sociale leven. Deze bij hun ontwikkeling horende kenmerken worden vaak 
gedefinieerd als ADHD, een depressie of beide. Vaak worden deze symptomen veroorzaakt 
door de hormoonhuishouding, maar ook psychosociale druk en voeding kunnen een rol 
spelen. 
 
Een aantal adviezen: 
 geef de tiener de kans om zichzelf te worden en zichzelf en hun omgeving te 

onderzoeken 
 als de tiener de zin van wat ze leren op school niet inzien, help ze dan de zin te vinden of 

hen te helpen aan gelegenheden buiten school die ze als zinvol ervaren 
 wees een voorbeeld van eigen overtuigingen, want tieners lijken een fijngevoelige rader 

te hebben voor �hypocrisie� 
 wees bereid met de tiener mee te groeien en te veranderen en de opvoedingsmethodes 

te wijzigen om aan hun nieuwe fase tegemoet te komen 
 Communiceer zoveel mogelijk open met hen en respecteer hun idee van zichzelf in deze 

periode waarin ze de overstap van kind naar volwassene maken 
 
8. Hyperactiviteit 
Hyperactiviteit is misschien de meest opvallende van de drie symptomen die ADHD 
kenmerken. Dat neemt niet weg dat het onderscheid tussen hyperactiviteit en normaal 
uitbundig gedrag van kinderen een uiterst subjectieve aangelegenheid is � wie maakt uit of 
rustige kinderen niet gewoon, nou ja, rustiger zijn? Alleen maar wat minder energiek? Meer 
theoretisch ingesteld en minder geneigd tot lichamelijke activiteit? 
Kinderen hebben een heleboel opgekropte, ongebruikte energie en het is niet vreemd dat 
sommigen met stilzitten moeite hebben. Oorzaken kunnen zijn: 
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 gewone dagelijkse dingen (naar school gaan, huiswerk maken, muziekles) passen niet bij 
stoeiende, energieke kinderen 

 huizen worden steeds groter, tuinen steeds kleiner 
 buurtparken zijn niet altijd in de buurt of niet veilig 
 ouders hebben het drukker dan ooit en geven minder prioriteit aan uitstapjes 
 de opkomst van de computer zorgt voor meer �virtuele� activiteit in plaats van lichamelijke 

beweging. 
 
Ook kunnen milieufactoren de oorzaak zijn van overstimulering van het zenuwstelsel van het 
kind: 
 regelmatige blootstelling aan een stortvloed van beelden op tv 
 voeding die veel pepmiddelen bevat (cafeïnehoudende frisdranken, chocolade en suiker) 
 een jachtig leven 
Voor sommige kinderen is dit een mogelijkheid om hun energie kwijt te raken, maar voor 
andere zijn het juist frustrerende zaken. 
Een aantal adviezen: 
 het kind in een meer passende omgeving plaatsen (bijv. individueel gericht onderwijs) 
 grenzen stellen met betrekking tot videospelletjes, televisie en films 
 terugbrengen van het aantal opwekkende middelen en kleur- en smaakstoffen in de 

voeding 
 
9. Onoplettendheid 
Kinderen hebben een aangeboren nieuwsgierigheid en intelligentie die vaak plaatsgebonden 
is maar dit wordt dan als inconsequent beschouwd. Een kind kan een goed 
concentratievermogen laten zien bij activiteiten die het interessant of zinvol vindt, maar het 
niet opbrengen van de aandacht op school of bij zaken waarvoor het geen belangstelling 
heeft, kan toch de basis vormen van aandachtsproblemen en een ADHD-diagnose. Er zijn 
maar weinig kinderen die in elke omgeving even veel aandacht opbrengen. Misschien is het 
hier van belang ons voor ogen te houden dat zowel Albert Einstein als Thomas Edison van 
school werden gestuurd omdat ze de orde verstoorden en niet opletten. Misschien speelt 
verveling op school een grotere rol bij aandachtsproblemen dan sommige ouders en 
opvoeders willen toegeven. 
 
10. Prikkelbaarheid 
Prikkelbaarheid is een van de vele symptomen die tot gedragsproblemen bij kinderen 
kunnen leiden. Als de geïrriteerdheid en de emotionele stemmingswisselingen een belangrijk 
probleem zijn voor het kind, dan kunnen ouders een aantal zenuwstillers toepassen in de 
vorm van kruidentherapie en massage. 
 
11. Spoelwormen 
Spoelwormen, ook wel draadwormen of aarsmaden genoemd, zijn een veelvoorkomend 
probleem. Het zijn darmwormen die 0,5 mm tot 1,25 cm lang zijn en er wit en draadachtig 
uitzien. Kinderen die besmet zijn door draadwormen ontwikkelen symptomen zoals �s nachts 
wakker liggen, bedplassen, jeuk bij de anus en bij meisjes soms bij de vagina, zich 
ongemakkelijk voelen, geïrriteerdheid, zeurderigheid, rusteloosheid, eetlustverlies of soms 
een gulzige honger naar brood en zoetigheid en gedrags- en concentratieproblemen. 
Het bestrijden van draadwormen houdt in dat alles regelmatig gedesinfecteerd moet worden 
(van beddengoed tot vloeren). Verder moet de parasiet gedood worden door bijvoorbeeld 
kruidentherapie of medicijnen. De voeding moet aangepast worden: geen bewerkte 
koolhydraten en zoetstoffen, veel vezelrijk voedsel. 
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12. Stress 
Stress is een heel grote factor in het leven van veel kinderen van deze tijd. Ondanks de 
betrekkelijke welvaart en het comfort van onze maatschappij hebben veel kinderen te maken 
met tal van problemen thuis, op school en in de wereld. Stress vereist bij jongeren sociale 
veranderingen die meer veiligheid bieden, kansen op een persoonlijke uitdaging en 
uitdrukkingswijze, ondersteuningsnetwerken en het onderwijzen van vaardigheden om stress 
op school en in buurthuizen te verminderen. Stressmanagementtechnieken (biofeedback, 
yoga, meditatie, het bijhouden van een dagboek) kunnen een hulp zijn voor jongeren bij het 
vinden van creatieve oplossingen voor hun problemen, zonder dat hun problemen als 
gedragsproblemen naar buiten hoeven worden gebracht. 
 
13. Vergeetachtigheid 
Het is tamelijk normaal dat kinderen af en toe vergeetachtig zijn. Het behoort tot de taak van 
de ouders om hun kinderen aan dingen te herinneren, de juiste omstandigheden te creëren 
en grenzen te stellen zodat de kinderen worden aangemoedigd. Het trainen van het 
geheugen van een kind zou ook een taak van een ouder kunnen zijn. In veel opzichten is het 
leven van kinderen nu ingewikkelder dan dat van hun ouders zo�n 20 jaar of nog langer 
geleden � ze moeten veel meer onthouden en opnemen. Voeg daar nog bij een met prikkels 
overladen omgeving en u hebt een zo goed als gegarandeerd recept voor vergeetachtigheid. 
Problemen met het geheugen kunnen het gevolg zijn van weinig inzicht in het onderhavige 
onderwerp, wat weer het gevolg kan zijn van de opvoedkundige omgeving, van gebrek aan 
concentratie, een voedingsgebrek (bijv. eiwitten, vit.B of ijzer). 
 
14. Vermoeidheid 
Vermoeidheid kan het gevolg zijn van gebrek aan slaap, stress, depressie, bloedarmoede, 
hypothyroïdie, voedselallergieën, wormen in de darmen, onvoldoende opnamen van eiwitten 
en onvoldoende beweging. Onze snelle cultuur kan te veel prikkels opleveren voor het 
zenuwstelsel van onze kinderen en kan er de oorzaak van zijn dat kinderen overspannen 
raken. Vermoeidheid kan ervoor zorgen dat een kind vergeetachtig, lusteloos, 
ongemotiveerd, gemakkelijk af te leiden, geïrriteerd of agressief is en op school niet goed 
kan functioneren. 
Onze maatschappij leert ons op vermoeidheid te reageren met het innemen van 
opwekkende middelen. Bedenk dat misbruik van Ritalin geen zeldzaamheid is en dat het in 
het lichaam bijna hetzelfde als amfetamine werkt, dus stimulerend. 
De ouder kan beter iets aan de vermoeidheid van het kind doen door voldoende rust en 
gezonde voeding en door zoveel mogelijk de spanningen in het leven van het kind te 
onderscheppen. Kinderen die aan chronische vermoeidheid lijden, moeten in elk geval een 
algemeen medisch onderzoek ondergaan om een onderliggende ziekte, zoals hypothyroïdie, 
uit te sluiten. 
 
15. Voedselovergevoeligheden 
Het komt steeds vaker voor dat kinderen lijden aan voedselovergevoeligheid. De symptomen 
zijn onder andere gedragsproblemen, chronische huidproblemen (vooral eczeem en 
huiduitslag), kieskeurige eetgewoonten, chronische verstopping en andere symptomen die in 
het algemeen met allergieën te maken hebben. Voedselovergevoeligheid kan ook leiden tot 
astma, bedplassen, acne, vermoeidheid, hoofdpijn, geïrriteerdheid, chronische 
oorontstekingen, gebrek aan concentratie en symptomen die te boek staan als ADHD-
verschijnselen. Verder kan voedselintolerantie darmontstekingen veroorzaken die het goed 
opnemen van de voedingsmiddelen kunnen belemmeren. 
Voedselovergevoeligheid kan verschillende oorzaken hebben: als baby geen borstvoeding, 
te vroege kennismaking met bepaalde voedingsmiddelen (rechtstreeks of wel via de 
moedermelk), stress, milieuvervuilende stoffen, weinig variatie en een verzwakt 
immuunsysteem. 
De meest voorkomende voedingsmiddelen waarvoor kinderen allergieën en intoleranties 
ontwikkelen, zijn: 



26 - 75 

 tarwe 
 zuivelproducten (met name melk en kaas) 
 eieren 
 pinda�s 
 vis 
 citrusvruchten 
 soja 
 chocolade 
 maïs 
Verder kunnen voedseladditieven, kleurstoffen en geraffineerde suiker gevoeligheden 
veroorzaken. Deze voedingsmiddelen moeten zoveel mogelijk worden vermeden door alle 
kinderen onder de twee en moeders die borstvoeding geven, moeten ze in hun eigen 
voeding tot een minimum beperken. 
 
De eerste stap bij het verminderen van voedselovergevoeligheden is minimaal een aantal 
maanden lang een eliminatie- of wisseldieet aan te houden, teneinde de kwalijke 
voedingsmiddelen, de boosdoeners in de voeding van het kind te achterhalen en elimineren. 
Er zijn kinderen die de voedingsmiddelen waarvoor ze gevoelig zijn, instinctief vermijden. 
Vreemd genoeg zijn er andere kinderen die juist naar de voedingsmiddelen waarvoor ze 
overgevoelig zijn, hunkeren en die hiervan te veel eten. Ouders moeten de etiketten 
zorgvuldig lezen en de voeding van hun kind bijstellen, geen gemakkelijke opgave, maar het 
oplossen van voedselovergevoeligheden zal vaak leiden tot een sterke verbetering in het 
slaappatroon, gedrag en concentratievermogen van het kind. 
 
Versterking van het spijsverteringsstelsel: 
De gezondheid van het spijsverteringsstelsel vereist dat zowel de darmflora als het 
darmslijmvlies, het weefsel dat zich op de darmwand bevindt, goed functioneren. Een 
ontsteking kan een chronische immuniteitsreactie veroorzaken en de opname van voedsel 
verminderen. Door een beschadigde darmwand kunnen er eiwitten in de bloedstroom 
komen. Deze eiwitten, die afgebroken hadden moeten worden voor hun verplaatsing over de 
darmwand, kunnen een allergische reactie in het lichaam teweegbrengen. Voor de 
versterking van het spijsverteringsstelsel zijn diverse oplossingen te bedenken: 
voedingssupplementen voor de opbouw en het onderhoud van een evenwichtige darmflora, 
fytotherapie, biologische voedingsproducten. 
Verder kan gedacht worden aan het versterken van het immuunsysteem en de vermindering 
van stress. 
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B Bijlage B: Uitwerking onderzoeken proefpersonen 
 
Proefpersoon 1: verslag van de anamnese, behandelingen en evaluatiegesprekken 
 
Anamnese proefpersoon 1 
 
Datum anamnese: 12-07-2006 
Proefpersoon 1 is een jongen van 13 jaar oud. Volgens zijn moeder heeft hij veelal thuis 
gedragsproblemen, niet op school. De problemen uiten zich door snel boos zijn, onrustig, 
druk en snel afgeleid zijn. Hij heeft tevens zeker 4 dagen per week last van hoofdpijn. 
Vanaf groep 4 van de basisschool zit hij vooraan en in groep 5 is hij blijven zitten. 
Door de GGD in Delft is een eerste ADHD-test uitgevoerd, door het invullen van papierwerk 
door zowel de moeder als de school. Een test van de onderwijsbegeleidingsdienst 
OnderwijsAdvies heeft ertoe geleid dat PP1 komend schooljaar leerwegondersteunend 
onderwijs gaat volgen, met kleine klasjes van maximaal 15 leerlingen. 
In 2004 heeft hij Ritalin® voorgeschreven gekregen. Dit had vervelende bijwerkingen zoals 
hoofdpijn en flauwvallen. De inname is hiermee gestaakt en de moeder is op zoek gegaan 
naar alternatieven. Er zijn bezoeken gepleegd aan natuurgeneeskundig therapeut René de 
Kok (magnetiseur), een manueel therapeut en fysiotherapeute Marije Bavelaar, welke 
Mensendieck-therapie toepaste. Hieruit kwam de constatering, dat het voornamelijk de 
nekspieren zijn die �kwarren� (zoals PP1 het zelf omschrijft). 
 
Bij de anamnese is ook gevraagd naar het dagpatroon van PP1, die er als volgt uitziet: 
07:00 Opstaan 
 Computeren / Spelletjes 
07:45 Aankleden 
08:30 School 
12:30 Lunch 
13:00 School 
15:30 Buitenspelen bij goed weer, anders Computeren / Spelletjes 
18:00 Diner 
19:00 Buitenspelen bij goed weer, anders Computeren / Spelletjes 
21:00 Naar bed, bij hoofdpijn vroeger 
 
In een van de evaluatiegesprekken, op 07-08-2006 is met de moeder van PP1 gesproken 
over de zwangerschap en bevalling. Zij vertelde dat PP1 als ongeborene heel druk was in de 
buik. Ze heeft na 25 weken zwangerschap 3 weken in het ziekenhuis gelegen en daarbij 
weeënremmers ingenomen tot 35 weken zwangerschap. Na 37 weken zwangerschap is PP1 
geboren in een stuitligging. De bevalling verliep verder goed en snel. Na 1 nachtje in het 
ziekenhuis mochten moeder en kind naar huis. PP1 had een blauwe rechterbil en een 
blauwe linkervoet, vermoedelijk door de stuitligging. Hij was een heel makkelijke baby.  
De gedragsproblemen zijn begonnen in groep 4. Hij was vaak moe en de 
natuurgeneeskundig therapeut gaf aan dat er maar 20% energie in de energiebanen van 
PP1 aanwezig was. 
Algemene adviezen meegegeven: 
 meer water drinken 
 letten op voeding (weinig suiker en andere prikkelende stoffen zoals cafeïne) 
 letten op een juiste houding wanneer hij achter de computer zit (schouders laag, armen 

in 90 flexie) 
 
Duur van de behandelingen: 0,5 uur 
Frequentie van de behandelingen: gemiddeld elke 2 weken, soms elke week. 
Soort olie gebruikt: amandelolie (m.u.v. de ayurvedische massage). 
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Behandelingen en evaluatiegesprekken 
 
Behandeling 1: Voetreflexmassage 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: woensdag 12-07-2006, 13:30 uur. 
Bij het onderzoeken van de voeten viel een grote wrat op de linker grote teen mij op. Verder 
was de huid erg droog. PP1 lag ontspannen met geopende ogen. Er werden tijdens de 
behandeling geen gevoelige punten ervaren door hem. 
 
Evaluatie van de voetreflexmassage (ingevuld door de moeder): 
Temperatuur: direct na de behandeling koud 
De behandeling zelf: aangenaam en duidelijk 
Andere ervaringen of opmerkingen: 
�Ontlasting, urine en transpiratie totaal niets veranderd, of aan te merken. PP1 heeft �s 
avonds wat langer wakker gelegen voordat hij sliep. Emotioneel waren er ook geen 
veranderingen, wel vond ik hem tijdens de behandeling zeer ontspannen.� 
Uit het evaluatiegesprek kwam verder nog dat PP1 op de maandagavond en dinsdagochtend 
na de massage een klein beetje hoofdpijn had. Verder had hij weinig geduld. 
 
Bevindingen van de therapeut: 
De wrat op de linker grote teen kan een verband zijn met de hoofdpijnklachten. Bij navraag 
blijkt dat links inderdaad de kant van het hoofd is waar de hoofdpijnklachten zich 
voornamelijk uiten, maar ook achter beide ogen uit de hoofdpijn zich. 
Bij verder onderzoek in het boek �Voetdiagnostiek � theorie� van Carine van den Berg, kom ik 
het volgende tegen: �Een wrat op een bepaald reflexgebied geeft aan dat men �iets� opkropt 
(en daardoor verhardt). De emotionele lading waaruit dit �iets� bestaat is meestal �woede�. De 
boosheid wordt vastgehouden, men verstart en staat niet meer open voor nieuwe indrukken. 
Op welk vlak de woede betrekking heeft, kan afgeleid worden uit de plaats waar de wrat zich 
bevindt.� Hierdoor ontstaat bij mij het vermoeden dat de hoofdpijnklachten en driftbuien 
elkaar in stand houden en deze cirkel doorbroken dient te worden om de klachten te 
verminderen. 
 
Behandeling 2: Sportmassage 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: woensdag 19-07-2006, 16:00 uur. 
Bij het onderzoeken van de rug en nek viel mij op dat de tonus in de m. erector spinae aan 
beide zijden erg hoog was. Sportmassage gegeven op de rug, de nek, het schoudergebied 
en de armen.  
 
Evaluatie van de sportmassage (ingevuld door de moeder): 
Urine: vaker, kleurverandering 
Slaapgedrag: nacht na behandeling zeer goed geslapen 
De behandeling zelf: aangenaam, duidelijk, precies goed (niet te kort of te lang) 
Andere ervaringen of opmerkingen: 
�Er zijn niet veel veranderingen waargenomen bij PP1. Gaat wel vaker plassen (lichter van 
kleur) en drinkt veel water vanwege de warmte. De dag van behandeling heeft hij hoofdpijn 
gekregen. Heeft minder driftbuien. 

- is veel meer water gaan drinken 
- heeft minder hoofdpijn gehad na de behandeling.� 

In het evaluatiegesprek werd nog benadrukt dat de hoofdpijn alleen de dag van de massage 
voelbaar was en de 2 weken daarna niet. 
 
Bevindingen van de therapeut: 
De verhoogde tonus in de lange rugspieren kan een oorzaak zijn van de hoofdpijnklachten. 
De vraag is echter nog wat de verhoogde tonus veroorzaakt. 
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Behandeling 3: Holistische massagetherapie 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: maandag 07-08-2006, 11.30 uur. 
Doordat de huid bij het onderzoek zeer gevoelig bleek, heb ik intuïtief gekozen voor het naar 
voren schuiven van de massagetherapie-behandeling, met bindweefselmassage als 
voornaamste onderdeel.  
 
Evaluatie van de holistische massagetherapie (ingevuld door de moeder): 
De behandeling zelf: aangenaam en duidelijk 
Andere ervaringen of opmerkingen: 

- �ontlasting en urine niets gemerkt. 
- heeft na de behandeling een aantal keren aan het geeuwen geweest (lui?) niet moe! 
- Emotioneel merk ik geen veranderingen aan PP1 
- Vindt de behandelingen wel prettig.� 

In de vakantie 2 dagen hoofdpijn gehad, nu is het weer aan het kwarren. Geen heftige 
driftbuien gehad, weleens boos. 
 
Bevindingen van de therapeut: 
Tijdens het uitvoeren van de bindweefselmassage bemerkte ik dat de huid erg 
strak/gespannen is. Dit is mogelijk een oorzaak van hoofdpijnklachten, doordat de 
doorbloeding van het lichaam niet optimaal is. De driftbuien kunnen hier ook een gevolg van 
zijn, doordat de huid gespannen is, is PP1 ook prikkelbaarder. Het geeuwen kan een teken 
zijn van de overgang van het zenuwstelsel van de orthosympaticus naar de parasympaticus. 
 
Behandeling 4: Energetische massage met acupressuur 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: woensdag 23-08-2006, 16:30 uur. 
Bij deze behandeling heb ik intuïtief gemasseerd met een aantal grepen die we tijdens de 
module energetische massage hebben geleerd. Ik heb ook een aantal acupressuurpunten 
van de Oude Chinese Functie Formules sederend behandeld. Vooral bij de punten Le3 en 
Ha3 lag de pijngrens bij PP1 laag. 
 
Evaluatie van de energetische massage (ingevuld door de moeder): 
Emotioneel: meer ontspannen, meer opgewekt, meer geduldig 
De behandeling zelf: duidelijk 
Andere ervaringen of opmerkingen: 
�Na de behandeling stond PP1 open voor kritiek en je kon hem wegsturen zonder dat hij 
boos werd. 

- was rustiger 
- zelf zei hij: �waarom loop ik rustig de trap af?� 

ontlasting, urine etc. niets aan gemerkt!� 
Uit het evaluatiegesprek kwam verder nog dat de hoofdpijn verergerd is, waarschijnlijk door 
verkoudheid (5 dagen van de 14 dagen). 
 
Bevindingen van de therapeut: 
Ik vermoed dat vooral de combinatie van de acupressuurpunten Di4 en Le3 een positief 
effect op de driftbuien heeft gehad. De verkoudheid en hoofdpijnklachten zijn vermoedelijk 
vrijgekomen door het behandelen van de punten Di4 en Ga20. 
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Behandeling 5: Ayurvedische massage 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: woensdag 06-09-2006, 20:15 uur. 
Ik heb een ayurvedische massage met verwarmde Good Sleep Oil (kruidenolie voor een 
goede nachtrust) met lichte strijkingen op de voorkant en achterkant van het lichaam 
uitgevoerd. 
 
Evaluatie van de ayurvedische massage (ingevuld door de moeder): 
De behandeling zelf: aangenaam en duidelijk 
Andere ervaringen of opmerkingen: 
�Heb aan PP1 niets waargenomen aan urine & ontlasting. 
Hij vond de behandeling wel prettig! 
PP1 voelde zich rustiger. 
Heeft nu 11 dagen geen hoofdpijn!!� 
Uit het evaluatiegesprek kwam verder nog dat PP1 moeilijk op gang kwam de volgende dag. 
 
Bevindingen van de therapeut: 
Het feit dat de hoofdpijn steeds consequenter wegblijft, kan enerzijds te maken hebben met 
het aantal en de frequentie van de behandelingen. Anderzijds kan het feit dat alle 
behandelingen gericht zijn op algehele ontspanning een rol spelen, waardoor de 
doorbloeding van het lichaam verbetert en de afvalstoffen beter afgevoerd worden. Vooral de 
ayurvedische massage zorgt voor die extra diepe ontspanning van lichaam en geest. 
 
Behandeling 6: Haptonomische ontspanningsmassage 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: woensdag 13-09-2006, 20:15 uur. 
Zoals bij de andere massages heb ik ook bij deze behandeling een hoge spiertonus en 
verhoogde spanning in de huid ervaren.  
 
Evaluatie van de haptonomische ontspanningsmassage (ingevuld door de moeder): 
De behandeling zelf: aangenaam en duidelijk 
Slaapgedrag: nacht na behandeling zeer goed geslapen 
Andere ervaringen of opmerkingen: 
�ontlasting, urine en transpiratie niets waargenomen. Vond de behandeling prettig en heeft 
aansluitend goed geslapen. 
Heeft de dagen erna hoofdpijn gehad (do. en vr. en zat. de spieren gevoeld waar hij last van 
had).� 
Bij navraag naar het drinken van water blijkt dat PP1 zich hier de laatste tijd minder goed aan 
heeft gehouden. 
 
Bevindingen van de therapeut: 
Het consequent drinken van veel water kan PP1 helpen om minder last van 
hoofdpijnklachten en spierpijn te hebben. 
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Voortgang na het onderzoek 
 
Inmiddels is PP1 het schooljaar begonnen op zijn nieuwe school. Dit gaat heel goed; er 
wordt veel aandacht besteed aan de afzonderlijke leerlingen. Hij heeft het erg naar zijn zin 
op school. PP1 is erg geïnteresseerd in alles wat met computers te maken heeft. Hij 
besteedt hier veel tijd aan en krijgt goede cijfers en complimenten van de leraar informatica. 
 
Na de 6 behandelingen is het plan ontstaan om de behandelingen voort te zetten in een 
tweewekelijkse frequentie. Aangezien PP1 nu steeds zeker twee weken geen 
hoofdpijnklachten en driftbuien meer heeft, is de frequentie aangepast naar driewekelijks. 
 
De behandelingen bestaan uit een combinatie van: 
 bindweefselmassage om de spanning uit de huid te halen en het zenuwstelsel in de 

parasympaticus te zetten waardoor de patiënt minder prikkelbaar is 
 sportmassage om de verhoogde tonus in de spieren te verlagen 
 haptonomische ontspanningsmassage en ayurvedische gezichtsmassage om lichaam en 

geest meer te ontspannen 
 de acupressuurpunten uit de Oude Chinese Functie Formules om specifiek op de 

boosheid en hoofdpijnklachten een sederende uitwerking te hebben 
 tracties van de nek en schoudergewrichten voor een betere circulatie 
 voetreflexmassage op de orgaanzones om de afvoer van afvalstoffen te verbeteren en zo 

de prikkeldrempel te verlagen 
 
Aan de moeder heb ik een overzicht van de acupressuurpunten met uitgebreide uitleg 
meegegeven, zodat zij deze punten een aantal keren per week als preventie of bij acute 
problemen zelf kan behandelen. Dit overzicht heb ik samengesteld met behulp van de 
syllabus van de module acupressuur en het boek �De Seirin Foto-atlas voor acupunctuur�. 
 
Om te onderzoeken of �het wel goed zit� met de energievoorziening en het voedingspatroon 
van PP1, heeft zijn moeder contact opgenomen met het NCEG. Hij staat nu op de wachtlijst 
voor een eerste meting. Verder is PP1 onder behandeling van een chiropractor, waar hij veel 
baat bij heeft voor wat betreft vermindering van zijn hoofdpijnklachten. 
 
PP1 is mijns inziens een goed voorbeeld van een kind die de diagnose ADHD opgestempeld 
heeft gekregen, terwijl de afzonderlijke symptomen heel goed zonder medicijnen te 
behandelen zijn. Zijn lichaam en geest ontspannen, dan heeft het kind minder lichamelijke 
klachten. Hiervoor is echter wel een goede motivatie van ouders en kind nodig en veel 
vertrouwen in de behandelend therapeut. 
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Proefpersoon 2: verslag van de anamnese, behandelingen en evaluatiegesprekken 
 
Anamnese proefpersoon 2 
 
Datum anamnese: 17-07-2006 
Proefpersoon 2 is een vrouw van 39 jaar oud. Zij heeft drie zoons, waarvan de middelste (8 
jaar oud) in december 2005 ADHD gediagnosticeerd heeft gekregen en hiervoor Concerta 
inneemt. Haar jongste zoon zal een extra jaar op de kleuterschool blijven en daarna een 
ADHD-test doen. Bij de oudste zoon loopt een dyslexie-onderzoek. Bij haarzelf is nooit de 
diagnose ADHD gesteld, maar zij herkent veel symptomen bij haar zoon(s) in zichzelf. Ze 
heeft op sociaal-emotioneel vlak meer tijd nodig gehad om zich te ontwikkelen en dit ziet ze 
bij haar zoons ook. 
De symptomen waar PP2 last van heeft, zijn: 
 heel snel denken, praten voordat iemand is uitgesproken, chaos in het gezin 
 een heleboel dingen tegelijk opstarten, maar niets afmaken 
 gevoeligheid voor sfeer en stemming, dit veroorzaakt afstoting en verwarring 
 impulsiviteit 
 dyscalculie, ze doet veel impulsaankopen en dan is het geld op. 
 smet in de liezen 
 rafelige voeten, kalknagel 
 gespannen nek en schouders 
 soms hoofdpijn 
 overgewicht, dit legt een aanzienlijke emotionele druk op PP2. 
PP2 is zeer actief in het vergaren van informatie en het ondergaan van verschillende 
therapieën: stoelmassage, tuinamassage, acupunctuur, cupping, voetreflexmassage (ze 
volgt een cursus bij Thérèse van Dijk, ook om haar zoon te masseren), yoga, Qi Gong, een 
yogaweek in Frankrijk, danstherapie. Ze heeft hier veel baat bij en merkt dat ze steeds beter 
haar grenzen kan respecteren en nu eerst nadenkt voordat ze handelt. Ze heeft wel moeite 
om uit de kleren te gaan, ze schaamt zich over haar uiterlijk, met name over haar gewicht. 
Een zwakke plek bij PP2 is de laatste 5 jaar de longen geweest. Ze vindt dat er meer lucht in 
haar leven moet komen en dat ze meer voor kwaliteit moet gaan. Ze heeft het gevoel dat ze 
in haar gezin steeds voor politieagent moet spelen. 
PP2 heeft in haar leven een aantal medische ingrepen ondergaan: in haar jeugd is er 
kraakbeen van haar neus verwijderd, haar rechter grote teen is doorgezaagd en rechtgezet 
en op haar 17e heeft zij een abortus laten verrichten. Zij heeft hier volkomen vrede mee, het 
is de juiste beslissing geweest. Verder heeft ze op de lagere school een dubbele armbreuk 
gehad en een aantal jaren geleden een flinke wond in haar kuit opgelopen. Ze gebruikt geen 
medicijnen, alleen Chinese kruiden. 
 
In een van de evaluatiegesprekken, op 21-08-2006 is met PP2 gesproken over de 
zwangerschap en bevalling. Wat zij weet, is dat haar moeder tijdens de zwangerschap veel 
alleen is geweest en veel stress heeft gehad. Haar vader had veel hoofdpijn en slikte 
hiervoor medicatie, waarvan hij een maagbloeding kreeg in de periode van de 
zwangerschap. De bevalling is thuis en goed verlopen en PP2 was een rustige baby. Uit 
haar jeugd kan zij zich herinneren dat zij alles zelf moest ontdekken en dat er weinig huid-
huid-contact met haar moeder was; ze herinnert zich geen enkele keer dat ze bij haar op 
schoot heeft gezeten of geknuffeld werd. Haar moeder was erg voorzichtig met lichamelijk 
contact maken, waarschijnlijk door een gebeurtenis uit haar verleden. 
 
Duur van de behandelingen: 1,0 uur 
Frequentie van de behandelingen: 1 keer per maand. 
Soort olie gebruikt: amandelolie (m.u.v. de ayurvedische massage). 
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Behandelingen en evaluatiegesprekken 
 
Behandeling 1: Voetreflexmassage 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: maandag 17-07-2006, 11:00 uur. 
Door de medische ingreep aan haar rechter grote teen, is voorzichtigheid geboden bij het 
losmaken van de gewrichten, aan het begin van de massage. 
 
Evaluatie van de voetreflexmassage (ingevuld op formulier): 
Ontlasting: vaker, geurverandering, kleurverandering. Scherper (afvoeren afvalstoffen), breiig. 
Urine: regelmatiger 
Emotioneel: meer ontspannen, meer energie, meer opgewekt, meer stabiel, meer geduldig 
De behandeling zelf: aangenaam, duidelijk en prima zo qua lengte. 
Transpiratie: meer, PP2 schrijft: �het is nu wel 30-35C buiten, het heeft denk ik dus niets met 
je massage te maken. Over het algemeen kan ik momenteel de warmte beter verdragen (dat 
zou wel door de massage kunnen komen).� 
Overige: �opvallend energiek na behandeling, zeer opruimerig (weggooien rommel); ook op 
lange termijn, flink weggegooid!� 
Andere ervaringen of opmerkingen: 
�Tijdens en direct na behandeling meer lucht door mijn neus.� 
 
Bevindingen van de therapeut: 
Het overgewicht van PP2 kan duiden op het overmatig vastzetten van afvalstoffen. Door de 
voetreflexmassage zijn organen en lymfesysteem geactiveerd om afvalstoffen af te voeren. 
 
Behandeling 2: Sportmassage 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: maandag 21-08-2006, 13:00 uur. 
Er is veel spanning voelbaar in het bekkengebied en rond de s.i.-gewrichten. Ook het 
schoudergebied en aan de achterkant van de armen zijn gespannen spieren voelbaar. 
 
Evaluatie van de sportmassage (ingevuld op formulier): 
Ontlasting: vaker 
Urine: regelmatiger 
Emotioneel: meer ontspannen, minder energie 
Vaginale afscheiding: periode brak aan 
Temperatuur: warmer 
De behandeling zelf: aangenaam, duidelijk en prima qua lengte 
Transpiratie: meer 
Slaapgedrag: nacht na de behandeling zeer goed geslapen 
Overige: veel hoofdpijn 
Andere ervaringen of opmerkingen: 
�Ook op langere termijn denk ik met plezier (prettig) terug aan behandeling. Ik sta alweer te 
trappelen voor de volgende. De voetreflexmassage heeft echter meer opgeleverd qua 
energie.� 
 
Bevindingen van de therapeut: 
PP2 geeft aan meer te zijn gaan fietsen na de voetreflexmassage van 17 juli. Dit kan een 
verklaring zijn voor de gespannenheid in de spieren. 
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Behandeling 3: Haptonomische ontspanningsmassage 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: donderdag 14-09-2006, 09:15 uur. 
PP2 kan zich goed ontspannen, ondanks de schaamte van het ontkleed (maar wel afgedekt) 
op de massagetafel liggen. 
 
Evaluatie van de haptonomische ontspanningsmassage (ingevuld op formulier): 
Urine: vaker 
Emotioneel: meer ontspannen, minder energie, meer opgewekt, meer stabiel, meer geduldig 
Temperatuur: warmer, direct na de behandeling warm 
De behandeling zelf: aangenaam 
Overige: hongergevoel 1 à 2 uur na de behandeling 
Andere ervaringen of opmerkingen: 
�Heb het gevoel me terug te trekken. Chinese muziek opgezet (ontspannend) en kopje verse 
mint-thee gemaakt. Voel me senang. 
12:30 uur: wel veel gegeten, 5 boterhammen, beker karnemelk 
13:05 uur: heel moe, ga even liggen 
15:00 uur: loden armen (niets gedaan).� 
 
Bevindingen van de therapeut: 
Een haptonomische ontspanningsmassage kan veel emoties en afvalstoffen losmaken. Door 
de ontspanning wordt de bloedsomloop beter en kan een en ander afgevoerd worden. Dit 
kan de nareactie van deze massage bij PP2 verklaren. 
 
Behandeling 4: Ayurvedische massage 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: maandag 16-10-2006, 20:30 uur. 
Ik heb een ayurvedische massage met verwarmde Good Sleep Oil (kruidenolie voor een 
goede nachtrust) met lichte strijkingen op de voorkant en achterkant van het lichaam 
uitgevoerd, inclusief hoofd- en gezichtsmassage. 
 
Evaluatie van de ayurvedische massage (ingevuld op formulier): 
Ontlasting: kleurverandering / vooral veel 
Emotioneel: meer ontspannen, meer stabiel 
De behandeling zelf: aangenaam en duidelijk 
Slaapgedrag: nacht na behandeling zeer goed geslapen 
Andere ervaringen of opmerkingen: 
�Bij thuiskomst voel ik me een wandelend wierookstokje. Dinsdag: voel me goed, ben gelijk 
doorgefietst naar de markt voor boodschapjes. Ervaar de menstruatie anders, minder 
bloedverlies. Op termijn wel weer bozig en schreeuwerig (na 2 weken).  
Yoga en Qi Gong staan op een laag pitje. Denk weer over gaan werken of weer opleiding 
volgen. Weet het nog niet, maar er gaat wel iets veranderen. Huis is aardig op orde, 
persoonlijk / lichamelijk kan het beter. Het voelt als bezinning, maar niet een vrolijke of blije 
variant. Is ook er aan persoonlijke financiële status gekoppeld, hoe down ik me voel.� 
 
Bevindingen van de therapeut: 
Door de ayurvedische massage is er een bewustzijnsproces op gang gekomen bij PP2. 
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Behandeling 5: Energetische massage met acupressuur 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: dinsdag 14-11-2006, 13:30 uur. 
Bij de vorige behandeling heb ik een chakra-analyse op papier meegegeven aan PP2, deze 
heeft ze ingevuld geretourneerd. Alle chakra�s gaven een uitkomst boven neutraal (dus 
enigszins in exces) aan. Het vijfde chakra gaf de hoogste uitkomst aan, tussen 20 en 25. Ik 
heb me in de energetische massage gericht op het afvoeren van energie uit het vijfde chakra 
richting het derde chakra, welke de laagste score had. Verder heb ik van tevoren een 
formule met acupressuurpunten samengesteld en tijdens de behandeling toegepast, gericht 
op de algemene symptomen bij ADHD en de lichamelijke klachten van PP2: Gb20, Bl10, 
Mi6, Le3, Ma36, Gb34, Di4, Ha7, Ha3. 
 
Evaluatie van de energetische massage (ingevuld op formulier): 
Ontlasting: vaker, geurverandering, kleurverandering 
Emotioneel: meer energie, minder geduldig 
De behandeling zelf: aangenaam 
Slaapgedrag: nacht na behandeling zeer goed geslapen 
Andere ervaringen of opmerkingen: 
�Zit algeheel niet superfijn in mijn vel. 
 veel verdrietig 
 geen lust in sex, kan aanraking minder verdragen 
 zoek vaker troost in voeding met negatief bijverschijnsel gewichtstoename 
Ik probeer er maar weer het beste van te maken. Het zal ook te maken hebben met 
winterblues.� 
 
Bevindingen van de therapeut: 
Geen bijzonderheden 
 
Behandeling 6: Holistische massagetherapie 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: maandag 22-01-2006, 10:30 uur. 
PP2 heeft last van een winterdepressie. Ze heeft slecht in haar vel gezeten, is nu aan het 
opkrabbelen. Ze is erg beïnvloedbaar door licht. Ze heeft even alle dingen afgekapt, zoals 
yoga en Qi Gong. 
Ik heb een massage gegeven, met technieken uit: energetische massage, bindweefsel-
massage, mobilisaties/oscillaties, sportmassage, haptonomische ontspanningsmassage en 
voetreflexmassage. 
 
Evaluatie van de holistische massagetherapie (ingevuld op formulier): 
Ontlasting: steviger 
Emotioneel: meer ontspannen 
De behandeling zelf: aangenaam 
Overige: hongergevoel 1 à 2 uur na de behandeling 
Andere ervaringen of opmerkingen: 
�Meer gesnoept en gegeten dan zou moeten, uit gevoel van onmacht.� 
 
Bevindingen van de therapeut: 
Geen bijzonderheden. 
 
Voortgang na het onderzoek 
 
PP2 blijft een keer per maand komen voor behandelingen. Afhankelijk van haar toestand 
wordt de massagevorm gekozen. In de periode van menstruatie annuleert zij haar afspraken 
omdat zij zich dan niet prettig genoeg voelt om de massage te ondergaan. 
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Proefpersoon 3: verslag van de anamnese, behandelingen en evaluatiegesprekken 
 
Anamnese proefpersoon 3 
 
Datum anamnese: 15-09-2006 
Proefpersoon 3 is een jongen van 9 jaar oud. De symptomen die hij vertoont, zijn: 

- tics (broekhijsen) 
- angsten (bijen / muggen, duisternis, faalangst) 
- slaapproblemen (moeilijk inslapen, nachtmerries) 
- frustratie doordat hij meer wil dan hij kan 
- geen goed sociaal contact met andere kinderen / mensen, op school wordt hij gepest 
- stemmen in zijn hoofd; hij kan zijn gewetensstem niet goed relativeren. 

Op 5 jarige leeftijd heeft PP3 een ADHD-test ondergaan bij Jeugdzorg. Dit is niet naar 
tevredenheid van zijn ouders verlopen. In anderhalf jaar is hij 2 keer gezien door Jeugdzorg 
en verder zijn de gesprekken alleen met de ouders gevoerd. Bij de kinderarts is hij wel 
uitgebreid onderzocht. Dit heeft geresulteerd in het voorschrijven van eerst Ritalin® en later 
Concerta®. Dit laatste middel neemt hij 1 keer per dag in. Verder gebruikt hij melatonine om 
in slaap te kunnen komen. Voordat hij Ritalin® gebruikte, maakte hij heel donkere 
tekeningen, zonder kleur erin. Sinds het gebruik van medicatie is hij gaan tekenen in alle 
kleuren van de regenboog. Toen de moeder aan de kinderarts dr. Vlasveld van de GGZ 
Delfland vroeg naar de effecten van de medicatie op lange termijn, werd gezegd dat hij in het 
�hier en nu� denkt en handelt en daarom nu deze medicatie voorschrijft. 
Op de school van PP3 vermoedt men dat zijn symptomen raakvlakken met autisme vertonen 
en daarom is een onderzoek bij het Autistisch Centrum aangevraagd. 
Wanneer ik de moeder vraag hoe de zwangerschap en bevalling is verlopen, vertelt zij dat ze 
veel stress vanwege een conflict op haar werk heeft gehad tijdens de zwangerschap. PP3 is 
2 weken te vroeg geboren en is lange tijd een huilbaby geweest. Hij heeft een broertje van 6 
en een zusje van 3 jaar oud. Het hele gezin ondervindt last van de slaapproblemen van PP3. 
 
Het dagpatroon van PP3 ziet er als volgt uit: 

- Wakker worden, Concerta® innemen en tv kijken 
- Brood eten, aankleden 
- Naar school of naar de oppasmoeder 
- Tussen de middag eten bij de oppasmoeder of thuis 
- Naar school 
- Computeren / spelletjes spelen of buiten spelen 
- Avondeten 
- Tv kijken en melatonine innemen 
- Verhaaltje lezen en de dag doornemen 
- Slapen 

Voor wat betreft lichamelijke beweging doet hij op woensdagavond en zaterdag aan 
badminton, verder heeft hij zwemles. Voetbal vindt hij niet leuk. 
 
Zijn eetpatroon: 
Hij eet grote hoeveelheden. Geen chocolade of snoep, dat lust hij niet. 

- bruin brood met worst 
- tosti of crackers 
- vlees / vis (1 x per week) / kip 
- pasta 

Hij lust geen eieren, maar wel graag pannenkoeken en patat speciaal. 
 
Duur van de behandelingen: 0,5 uur 
Frequentie van de behandelingen: 1 keer per week. 
Soort olie gebruikt: amandelolie (m.u.v. de ayurvedische massage). 
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Behandelingen en evaluatiegesprekken 
 
Behandeling 1: Voetreflexmassage 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: vrijdag 15-09-2006, 16:30 uur. 
PP3 lag tijdens de behandeling heel stil. In het begin heeft hij veel gepraat, een erg 
onsamenhangend verhaal. Hij was veel afgeleid door zaken in de omgeving. Toen ik hem 
vroeg om zijn aandacht te richten naar zijn voeten en mijn handen te volgen, ging het heel 
goed. Zijn moeder vertelde dat ze hem nog nooit zo lang stil had zien liggen. 
 
Evaluatie van de voetreflexmassage (ingevuld door de moeder): 
Urine: vaker, kleurverandering 
Emotioneel: meer energie, meer opgewekt 
De behandeling zelf: aangenaam, te kort. 
Slaapgedrag: sneller in slaap, beter doorslapen, nacht na behandeling zeer goed geslapen 
Overige: hongergevoel 1 à 2 uur na de behandeling 
Andere ervaringen of opmerkingen: 
�Hij slaapt de hele week al goed in en slaapt goed door. Wat het hele gezin goed doet. 
Geweldig!� 
Uit het evaluatiegesprek kwam verder nog dat het slaapgedrag beïnvloed wordt door de 
dingen die hij meemaakt op een dag. Een aantal dagen na de behandeling had hij een 
vervelende dag en heeft hij weer een slaappil ingenomen. 
 
Bevindingen van de therapeut: 
Bij deze vorm van massage wordt duidelijk ingewerkt op de werking van de interne systemen 
van het totale lichaam. Er is meer ontspanning ontstaan en de organen en klieren die 
hormonen produceren zijn geactiveerd. 
 
Behandeling 2: Sportmassage 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: woensdag 20-09-2006, 13:45 uur. 
Ook tijdens deze behandeling heeft PP3 heel stil gelegen, tot verrassing van zijn moeder. 
 
Evaluatie van de sportmassage (ingevuld door de moeder): 
Emotioneel: meer ontspannen, minder energie, minder opgewekt 
De behandeling zelf: aangenaam, te lang. 
Slaapgedrag: sneller in slaap, beter doorslapen, nacht na behandeling zeer goed geslapen 
Overige: hongergevoel 1 à 2 uur na de behandeling, opvallend moe direct na de behandeling 
Andere ervaringen of opmerkingen: 
�Wilde niet gaan sporten, kon zich er op een moment wel weer overheen zetten, de sombere 
ondertoon. Dit duurde ongeveer twee uur.� 
Uit het evaluatiegesprek kwam verder nog dat hij een heel wit gelaat vertoonde na de 
massage. Hij heeft geen problemen meer met slapen, alleen nog een nachtmerrie gehad. Op 
school gaat het ook goed; hij heeft wel moeite met rekenen omdat hij teveel tegelijk wil. De 
randen rond de schouderbladen waren gevoelig, nu minder doordat zijn ouders hem ook 
gemasseerd hebben. 
 
Bevindingen van de therapeut: 
Het is mogelijk dat de massage dusdanig sederend gegeven is, dat PP3 geen behoefte aan 
beweging had na de massage. Door het losmaken van afvalstoffen, die afgevoerd moeten 
worden door het lichaam, kan de zin om te bewegen weg zijn. 
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Behandeling 3: Energetische massage met acupressuur 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: woensdag 27-09-2006, 13:45 uur. 
Ook tijdens deze behandeling heeft PP3 heel stil gelegen, wederom tot verrassing van zijn 
moeder. Bij deze behandeling heb ik intuïtief gemasseerd met een aantal grepen die we 
tijdens de module energetische massage hebben geleerd. Ik heb ook een aantal 
acupressuurpunten van de Oude Chinese Functie Formules sederend behandeld. 
 
Evaluatie van de energetische massage (ingevuld door de moeder): 
Emotioneel: meer ontspannen, huilbui 
De behandeling zelf: aangenaam, te kort. 
Slaapgedrag: sneller in slaap, beter doorslapen 
Andere ervaringen of opmerkingen: 
�In eerste instantie superrustig. Op een moment ± 2 uur later huilbui zonder �gegronde 
reden� (hij verveelde zich). Kon zich er na ± 30 minuten overheen zetten. Laatste dagen 
slaapt hij weer wat moeilijker in, veel stress gehad van duoprik woensdag.� 
Uit het evaluatiegesprek kwam verder nog dat PP3 opener wordt en meer gaat spelen. Te 
danken aan de massage? Dit blijft de vraag. 
 
Bevindingen van de therapeut: 
Bij deze vorm van massage kunnen vastzittende emoties loskomen en zich via de 
energiebanen manifesteren. Ik heb de moeder gerustgesteld dat dit een heel normale na-
reactie kan zijn en het juist goed is dat deze emoties loskomen. 
 
Behandeling 4: Ayurvedische massage 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: maandag 09-10-2006, 19:15 uur. 
Ik heb een ayurvedische massage met verwarmde Good Sleep Oil (kruidenolie voor een 
goede nachtrust) met lichte strijkingen op de voorkant en achterkant van het lichaam 
uitgevoerd. 
 
Evaluatie van de ayurvedische massage (ingevuld door de moeder): 
Emotioneel: meer ontspannen thuis 
Temperatuur: warmer 
De behandeling zelf: aangenaam, te kort. 
Slaapgedrag: sneller in slaap, beter doorslapen 
Andere ervaringen of opmerkingen: 
�Sliep prima in. Sliep zonder slaapmedicatie, werd �s nachts ziek (griep).� 
Uit het evaluatiegesprek kwam verder nog dat de griep 2 of 3 dagen aangehouden heeft, met 
koorts, hoofdpijn, keelpijn en hoesten. Intussen heeft de moeder ook op school nagevraagd 
of de leerkracht van PP3 al verschil merkt in zijn gedrag. Hierop kreeg zij alleen het 
antwoord: �Hij heeft zo z�n buien�. 
 
Bevindingen van de therapeut: 
De kruiden in de olie kunnen het griepproces in gang gezet hebben, misschien sneller 
geactiveerd hebben. 
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Behandeling 5: Haptonomische ontspanningsmassage 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: donderdag 26-10-2006, 20:30 uur. 
In verband met de herfstvakantie heeft de massage laat in de avond plaatsgevonden. 
 
Evaluatie van de haptonomische ontspanningsmassage (ingevuld door de moeder): 
De behandeling zelf: aangenaam, te kort. 
Overige: opvallend moe direct na de behandeling, goed geslapen 
Een week na de behandeling ontving ik een e-mail met de volgende tekst: 
�Hoi Marja, wil je tussendoor even laten weten dat hij al zeven nachten zonder 
slaapmedicatie slaapt en hij is supertrots!� 
Andere ervaringen of opmerkingen (op het formulier): 
�Hij slaapt nu twee weken zonder slaapmedicatie!� 
Uit het evaluatiegesprek kwam verder nog dat de moeder de drukpunten die ik meegegeven 
heb na de energetische massage met acupressuur, regelmatig bij PP3 behandelt en dit gaat 
goed. 
 
Bevindingen van de therapeut: 
Het effect op de slaapproblemen heeft in mijn optiek niet direct met deze massage te maken, 
maar meer met het totale proces van wekelijkse massages en massages door de ouders. 
 
Behandeling 6: Holistische massagetherapie 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: woensdag 08-11-2006, 15:45 uur. 
Ik heb een massage gegeven met technieken uit: energetische massage, bindweefsel-
massage, acupressuur, sportmassage, haptonomische ontspanningsmassage en 
voetreflexmassage. 
 
Evaluatie van de holistische massagetherapie (ingevuld door de moeder): 
Emotioneel: meer energie, huilbui, meer geduldig 
De behandeling zelf: aangenaam, te kort. 
Slaapgedrag: veranderd droomgedrag 
Andere ervaringen of opmerkingen: 
�Slecht in slaap gekomen, dromen. Sinds die tijd laat in slaap, regelmatig uit bed, wat angstig 
bij het naar bed gaan. Deze periode is een moeilijke tijd voor hem i.v.m. verjaardagen zus, 
broer, vader, Sinterklaas, rapport, kerst en oud en nieuw.� 
 
Bevindingen van de therapeut: 
In mijn optiek zijn de slaapproblemen duidelijk een gevolg van de stressvolle periode die PP3 
nu doormaakt. 
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Voortgang na het onderzoek 
 
In de periode november tot en met januari heeft PP3 niet goed geslapen. Dit wijt zijn moeder 
aan de drukte rond verjaardagen en feestdagen. Vanaf februari gaat het weer een stuk beter. 
Intussen heeft hij een onderzoek gehad bij het Centrum Autisme om te bepalen of er sprake 
is van een autismespectrumstoornis. In het rapport van 25-04-2007 wordt geconcludeerd dat 
er geen sprake is van autisme, maar wel een neurotische ontwikkeling. Hiervoor wordt hij 
doorverwezen naar de GGZ en wordt een onderzoek door een psychiater geadviseerd. 
 
Het contact tussen mij als therapeut en PP3 is sinds de eerste behandeling al zeer goed. 
Ook zijn moeder vindt dat er een hechte vertrouwensrelatie is en vindt dit heel bijzonder. Al 
na de eerste behandeling kwam hij heel trots met de tekening binnengewandeld, die u op de 
voorpagina van deze scriptie vindt. Later heeft hij onderstaande woordzoeker voor mij 
gemaakt: 

 
 

Gemotiveerd door de kennis die ik in de tussentijd vergaard heb over voedingssupplementen 
door het volgen van een aantal intensieve cursussen bij Orthica, ben ik aan de slag gegaan 
met het bepalen van een samenstelling van ondersteunende middelen. Ik heb daarvoor de 
�vragenlijst basisconstitutie� meegegeven, welke mij uitgereikt is op de avond �Kinderadvies 
op maat� van Orthica (zie bijlage D voor meer informatie). 
Door middel van deze vragenlijst kan bepaald worden of iemand een ectomorf, mesomorf of 
entomorf type is. Hierop kunnen leefstijl-, voedings- en voedingssupplementadviezen 
gebaseerd worden. Zie verder de uitleg onder hoofdstuk 7. 
Uit de vragenlijst kwam een uitkomst van: 

- 54 bij ectomorf 
- 24 bij mesomorf 
- 22 bij entomorf 
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Wanneer we ectomorf als basistype nemen voor PP3, dan horen daar in theorie de volgende 
kenmerken bij: 
De Elf: de elf symboliseert de levensenergie, de geest en de beweging. De elf is een 
gemakkelijke persoonlijkheid. 
Sterke punten: flexibiliteit, intuïtie, spontaniteit, snelle, briljante geest 
Zwakke punten: snel gestresst, angstig, spijsvertering, zwakke rug 
Mist de dynamiek van het vuur en stabiliteit van de aarde. 
Levensles: structuur in het leven brengen, regelmaat, stabiliteit en rust. 
 
Gekoppeld aan deze theorie worden de volgende voedingssuppleties geadviseerd: B-
vitaminen, Selenium en Zink, een Anti-Oxidant, een darmflora-middel. Ik heb deze 
voedingssuppleties geadviseerd in de vorm van: 

- Orthica Dino Multi (vanaf de overgang naar voortgezet onderwijs: de Teener Multi) 
- Orthica Orthiflor Junior 
- Orthica OPC-85 (een anti-oxidant uit druivenpitten) 

In verband met de droge huid van PP3 heb ik een hooggeconcentreerde visolie-capsule 
geadviseerd in de vorm van Orthica Fish Twist. 
 
De slaapproblemen zijn sinds februari weer onder controle, zonder slaapmedicatie. Af en toe 
gaat het slapen minder goed, maar dit is vaak te herleiden aan stressvolle gebeurtenissen 
(overgrootmoeder overleden, nichtje met hartoperaties, verliefdheid). Hij kijkt steeds uit naar 
de massages en geniet van het ondergaan ervan. 
 
In de kerstvakantie hebben de moeder en ik getracht een datum te plannen waarop PP3 zijn 
ADHD-medicatie niet zou innemen (hij vergeet het wel vaker). Dit is echter niet doorgegaan, 
omdat zijn moeder bang was dat hij niet te hanteren zou zijn in deze drukke periode. Later is 
het nog een keer voorgekomen dat de medicatie uitgewerkt was toen hij bij mij kwam voor 
een behandeling. Tijdens de massage kon PP3 toch stil liggen, hij werd er ook rustiger van 
en kon goed slapen daarna. De massage heeft derhalve wel degelijk een positief effect, ook 
zonder de combinatie met medicijnen. Dit dient echter verder onderzocht te worden voordat 
een conclusie getrokken kan worden. 
 
De frequentie van de massages staat nu op elke 2 weken. Er wordt een holistische 
massagetherapiebehandeling gegeven, waarin de technieken die het meeste effect hadden 
in het onderzoek, uitgebreid toegepast worden. 
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Proefpersoon 4: verslag van de anamnese, behandelingen en evaluatiegesprekken  
 
Anamnese proefpersoon 4 
 
Datum anamnese: 09-11-2006 
PP4 is een meisje van 16 jaar oud. Zij heeft ADHD gediagnosticeerd gekregen op 3-jarige 
leeftijd. Sinds haar 4e of 5e levensjaar gebruikte ze Ritalin®, sinds 2 jaar gebruikt ze 
Concerta®. De symptomen waar ze last van heeft, zijn: 

- Rugklachten (ze wijt dit aan haar verkeerde houding) 
- Concentratieproblemen 
- Druk gedrag vertonen 
- Driftbuien (veel schreeuwen, woede-gevoel) 
- Hoofdpijn (door turen zonder bril) 
- Oorproblemen (buisjes gehad, irritatie na verwijderen) 

In het weekend gebruikt ze geen medicijnen. Ze is dan meer hyperactief, maar ondervindt er 
dan minder last van omdat het weekend is. De medicijnen worden haar voorgeschreven door 
een kinderarts in Delft. 
PP4 heeft een broertje, waarvan het vermoeden bestond dat deze ook ADHD heeft. Dit is na 
onderzoek uitgesloten. 
 
Haar dagpatroon ziet er als volgt uit: 

- Ontbijt, school, lunch, school 
- Op maandag, dinsdag en woensdag loopt ze stage bij het Kruidvat 
- �s middags: tv kijken, computeren. Zomers is ze veel buiten met vriendinnen. 
- �s avonds: tv kijken 

Haar eetpatroon ziet er als volgt uit: 
- Ontbijt: boterham met worst/kaas, Goedemorgen drinkontbijt 
- Lunch: boterhammen of tosti�s 
- �s Middags: koek als tussendoor 
- Diner: vlees/aardappelen/groenten 

Ze snoept niet, eet soms fruit. Ze kan geen chocolade of pindakaas verdragen. De 
medicijnen zorgen ervoor dat ze minder honger heeft. Ze moet oppassen dat ze niet te 
weinig eet. Ze drinkt zomers veel water, in de winter of in stageperiodes drinkt ze minder, 
maar 1 liter water per dag. Verder drinkt ze frisdranken, cola light (geen andere light-
dranken), af en toe thee en vruchtensappen. 
 
Op dit moment heeft ze last van een vastzitten nek en schouders. Dit is volgens haar 
duidelijk een gevolg van het zware werk en komt steeds op na 3 dagen stagelopen. De 
klachten verminderen bij rust. 
In de zomervakantie van 2006 heeft ze een auto-ongeluk gehad, waarna ze last had van 
haar hoofd en rug. 
Ze doet 1 keer per week aan fitness en op school wordt ook 1 keer per week een 
sportactiviteit georganiseerd, waar ze aan deelneemt. 
 
Duur van de behandelingen: 0,5 uur 
Frequentie van de behandelingen: 1 keer per maand (keuze van de ouders, gebaseerd op 
beschikbaarheid van financiën). 
Soort olie gebruikt: amandelolie (m.u.v. de ayurvedische massage). 
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Behandelingen en evaluatiegesprekken 
 
Behandeling 1: Haptonomische ontspanningsmassage 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: donderdag 09-11-2006, 16:15 uur. 
Omdat PP4 last heeft van voetschimmel, heb ik de voetreflexmassage uitgesteld tot na 
behandeling daarvan. Ze kon goed ontspannen tijdens de behandeling, bewoog af en toe. 
 
Evaluatie van de haptonomische ontspanningsmassage (ingevuld op formulier): 
Ontlasting: minder vaak 
Urine: vaker 
Emotioneel: meer ontspannen 
Temperatuur: warmer 
De behandeling zelf: aangenaam 
Transpiratie: meer 
 
Bevindingen van de therapeut: 
Geen bijzonderheden. 
In het evaluatiegesprek kwam naar voren dat PP4 tijdens de kerstvakantie, tijdens haar 
stage en in het weekend geen medicijnen heeft gebruikt. Alleen tijdens de 2 dagen waarop 
ze naar school gaat, gebruikt ze Concerta®. Soms gebruikt ze Ritalin® als extra 
ondersteuning op plaatsen met drukte en afleiding. 
Sinds de massage kan ze zich goed ontspannen. 
 
Behandeling 2: Voetreflexmassage 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: donderdag 11-01-2007, 16:15 uur. 
De voetschimmel is over, dus de voetreflexmassage kon dit keer plaatsvinden. 
 
Evaluatie van de voetreflexmassage (ingevuld op formulier): 
Ontlasting: regelmatiger 
Urine: regelmatiger 
Emotioneel: meer ontspannen 
Temperatuur: warmer 
De behandeling zelf: aangenaam 
Transpiratie: meer 
Slaapgedrag: sneller in slaap 
Overige: hongergevoel 1 à 2 uur na de behandeling 
 
Bevindingen van de therapeut: 
Bij deze vorm van massage wordt duidelijk ingewerkt op de werking van de interne systemen 
van het totale lichaam.. 
Uit het evaluatiegesprek kwam verder nog dat PP4 sinds de massage goed naar het toilet 
kan, 1 x per dag, wat hiervoor niet het geval was. Ze heeft veel gezweten, meer water 
gedronken en was meer ontspannen. 
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Behandeling 3: Sportmassage 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: donderdag 08-02-2007, 16:15 uur. 
Op het moment van behandeling heeft PP4 veel last van nek en borstgebied en de ribben 
onder haar rechteroksel. De oorzaak is onbekend. Tijdens de behandeling heb ik veel 
spanning gevoeld in de erector trunci ter hoogte van de schouderbladen. Ik heb ook de 
achterkant van de benen in de massage meegenomen en daar gespannen kuiten gevoeld. 
 
Evaluatie van de sportmassage (ingevuld op formulier): 
Er is geen formulier ingeleverd. 
 
Bevindingen van de therapeut: 
Uit het evaluatiegesprek kwam het volgende: de sportmassage is niet zo goed aangeslagen 
als de voetreflexmassage. Ze is wel meer ontspannen. Ze zweet erg weinig. 
 
Behandeling 4: Energetische massage met acupressuur 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: donderdag 22-03-2007, 16:15 uur. 
Bij deze behandeling heb ik intuïtief gemasseerd met een aantal grepen die we tijdens de 
module energetische massage hebben geleerd. Ik heb ook een aantal acupressuurpunten 
van de Oude Chinese Functie Formules sederend behandeld. 
 
Evaluatie van de energetische massage (ingevuld op formulier): 
Ontlasting: regelmatiger 
Urine: regelmatiger 
Emotioneel: meer ontspannen, meer geduldig 
Temperatuur: warmer 
De behandeling zelf: aangenaam 
Transpiratie: normaal 
Slaapgedrag: sneller in slaap 
Overige: opvallend moe direct na de behandeling 
Uit het evaluatiegesprek kwam verder nog dat PP4 minder last heeft ervaren van 
menstruatieklachten. 
 
Bevindingen van de therapeut: 
Bij elke vorm van massage die tot nu toe gegeven is, zijn positieve resultaten te bespeuren. 
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Behandeling 5: Ayurvedische massage 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: donderdag 19-04-2007, 16:15 uur. 
Ik heb een ayurvedische massage met verwarmde Good Sleep Oil (kruidenolie voor een 
goede nachtrust) met lichte strijkingen op de voorkant en achterkant van het lichaam 
uitgevoerd. 
 
Evaluatie van de ayurvedische massage (ingevuld door de moeder): 
Ontlasting: vaker 
Urine: gewoon 
Emotioneel: minder geduldig 
De behandeling zelf: aangenaam 
Andere ervaringen/opmerkingen: 
�Ze was ongesteld en is vanaf vrijdag aan het spugen + diarree. Dus moeilijk om te bepalen!� 
In het gesprek gaf PP4 zelf aan dat ze de massage wel heel aangenaam vond en dat de 
ontspanning ook nog een tijdje nagewerkt heeft.  
 
Bevindingen van de therapeut: 
De kruiden in de olie kunnen een allergische reactie in gang gezet hebben of wellicht de 
afvoer van afvalstoffen sneller geactiveerd hebben. 
 
Behandeling 6: Holistische massagetherapie 
Tijdens de behandeling: 
Datum en tijdstip behandeling: woensdag 23-05-2007, 16:15 uur. 
In deze massage heb ik technieken toegepast uit de bindweefselmassage, 
mobilisaties/oscillaties, energetische massage, sportmassage en haptonomische 
ontspanningsmassage. 
Haar huid was opvallend gespannen in de onderrug (dunne/dikke darmzones), rond de 
ribben en bij de schouderbladen. Ze gaf aan dat ze door het stagelopen in een kapsalon veel 
last van haar linkerschouder heeft gekregen. Bij het losmaken ging haar linkerarm erg 
tintelen, alsof er weer energie in stroomde. 
 
Evaluatie van de holistische massagetherapie (ingevuld op formulier): 
Nog niet plaatsgevonden. 
 
Bevindingen van de therapeut: 
Na het evaluatiegesprek. 
 
 
Voortgang na het onderzoek 
 
Een opvallend effect van de massages is, dat zij minder medicijnen is gaan gebruiken. Ze 
geeft zelf aan dat dit te danken is aan de massages. Ze gebruikt alleen Concerta® als ze 
een hele dag geconcentreerd moet kunnen zijn. Dit middel bepaalt in haar optiek te sterk of 
ze zichzelf kan zijn, of haar emoties onderdrukt worden. Als ze maar een halve dag naar 
school hoeft, gebruikt ze Ritalin®. Dit is sneller uitgewerkt. 
Ze staat open voor een advies omtrent voedingssupplementen. Met de juiste combinatie van 
voedingssupplementen kan wellicht een resultaat behaald worden op het op een natuurlijke 
manier ontspannen van het zenuwstelsel, zodat ze geen reguliere medicatie meer nodig 
heeft. 
PP4 heeft al tijdens het onderzoek aangegeven dat ze de massages wil blijven ondergaan. 
Ze heeft dit met haar ouders besproken, aangezien ze verzekerd is bij een verzekering die 
de behandelingen niet vergoedt. Haar ouders zijn akkoord met een maandelijkse afspraak. 
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C Bijlage C: Acupressuurpunten bij ADHD 
 
De volgende pagina�s worden op papier meegegeven aan de (moeder van de) patiënt. 
 
Acupressuurpunten ten behoeve van behandeling symptomen bij ADHD 
 
Oude Chinese Functie Formules 
 
De combinatie Di4 en Le3: 
Deze combinatie maakt je geestelijk en lichamelijk rustig, het ontkrampt en ontspant. Met 
name bij frustratie, ontevredenheid en boosheid. Het werkt eigenlijk als een soort valium. 
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De combinatie Ha3 en Ha7: 
Dit werkt goed tegen examenvrees of faalangst in het algemeen. 
Ha3 verbetert de stemming, het is het levensvreugdepunt. 
Ha7 kalmeert de geest en is tegen angst en onrust en tegen slaapstoornissen als gevolg van 
mentale onrust. 
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De combinatie Gb34, Le3 (zie 1e pag.) en Gb20: 
Dit werkt met name bij pijn en spasme in het hoofd / nekgebied, bijvoorbeeld 
spanningshoofdpijn. 
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Algemene toelichting: 
- alle punten aan beide zijden van het lichaam behandelen 
- de behandeling bestaat uit een sederende circulaire massage: 

o Uitvoering: vinger of duim op het punt plaatsen en de druk snel opbouwen (tot 
de pijngrens). Vanuit de toestand waarin je diepe druk geeft, laat je, rustig, 
circulair bewegend, tegen de wijzers van de klok in, langzaam de druk 
afnemen. Je draait als het ware een schroef uit de diepte naar het oppervlak. 
In 15 seconden van diepte naar oppervlak, dan nog 5 sec. met lichte druk 
vasthouden en dan rustig los. 

o Duur: herhaal dit 3 keer achter elkaar. 
- De sederende techniek wordt gebruikt bij een teveel aan energie. Door de schroef 

eruit te draaien, haal je het teveel aan warmte uit de energiebaan. 
 
Bij twijfel of vragen: altijd contact opnemen met de behandelend therapeut! 
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D Bijlage D: Alternatieve therapieën 
 
Energetische geneeswijzen 
 
De energetische geneeswijzen die aangeboden worden door het NCEG (Nederlands 
Centrum voor Energetische Geneeswijzen) in Naaldwijk, is een combinatie van high tech 
computertechnologie, praktijkervaring, Oosterse wijsheid en Westerse logica. De 
praktijkervaring komt van Eric van Schijndel, fysiotherapeut en acupuncturist, die o.a. de 
volgende studies heeft gedaan: fysiotherapie, orthopedische geneeskunde, acupunctuur, 
homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, elektro-acupunctuur diagnose en therapie, 
Rathera, Prognos, Bioptimator en Mind Body Coaching. 
 
Eric van Schijndel voert nu bijna 25 jaar praktijk en na ruim 100.000 behandelingen is hieruit 
een holistische aanpak ontstaan met als basis de IDT® Prognos®-module, waarmee 
betrouwbaar en snel een diagnose gesteld kan worden en een effectieve therapie ingezet 
kan worden. Hij is docent aan het NAEG, de Nederlandse Academie voor Energetische 
Geneeswijzen, en geeft wereldwijd lezingen op congressen over alternatieve geneeswijzen. 
 
Prognos® is een computer-analyse systeem ter herstel en behoud van een goede 
gezondheid. Het is afkomstig uit de ruimtevaartgeneeskunde. Het is een veilige en pijnloze 
methode om klachten te verhelpen en te voorkomen en kan ook op baby�s toegepast 
worden. Deze behandelwijze is een holistisch systeem gebaseerd op kennis van reguliere 
geneeskunde, acupunctuur, homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, ayurveda en vele 
andere natuurlijke geneeswijzen.  
Prognos® is een unieke innovatieve combinatie van 5000 jaar oude Chinese wijsheid, 
gebaseerd op de energiestromingen in de meridianen en Westerse high-tech 
computertechnologie, gebaseerd op wetenschappelijke feiten en praktijkervaring. De 
Westerse reguliere geneeskunde en het Prognos®-systeem blijken elkaar perfect aan te 
vullen en worden reeds in veel landen gecombineerd toegepast. Op dit moment wordt er in 
55 landen met Prognos® gewerkt. Met behulp van Prognos® stelt de behandelaar vast 
welke verstoringen in het lichaam aanwezig zijn en door welke oorzaken deze verstoringen 
zijn ontstaan. Vervolgens wordt de oorzaak van de klachten behandeld en niet de 
symptomen, waardoor klachten definitief verdwijnen. Het uiteindelijke doel is 
evenwichtsherstel van lichaam en geest. In principe kunnen alle klachten met Energetische 
Geneeswijzen behandeld worden. Veel behandelde klachten zijn chronische vermoeidheid, 
spier- en gewrichtsklachten, allergieën, migraine, hoofdpijn, darmstoringen, huidklachten, 
hormoonstoringen, emotionele storingen zoals angsten en depressies, ADHD, multiple 
sclerose en reumatische klachten. 
 
Doel: gezond zijn 
Behandeling met Energetische Geneeswijzen kan de volgende doelen hebben: 
1. Klachten verhelpen en weer gezond worden. Met behulp van Energetische Geneeswijzen 

worden oorzaken van klachten opgespoord en vervolgens behandeld. De klachten zijn 
vaak veroorzaakt door schimmels, virussen, bacteriën en parasieten. Ook schadelijke 
stoffen van buitenaf kunnen klachten tot gevolg hebben, bijvoorbeeld insekticiden, kleur- 
en verfstoffen, medicijnresten en zware metalen. Andere veroorzakers van klachten zijn 
bijvoorbeeld niet verwerkte emoties, straling van elektrische apparaten, littekens, 
gebitstoring en tekorten van vitamines en mineralen. Niet te onderschatten oorzaken, die 
bij andere behandelwijzen vaak niet ontdekt en behandeld worden, zijn miasmes, 
hersenkernen, chakra�s en matrixstoring. Vaak ligt de oorzaak ver in het verleden en zijn 
patiënten afhankelijk van medicijnen die meestal slechts de symptomen bestrijden. 
Energetische Geneeswijzen herstelt het evenwicht zodat de klachten verdwijnen en 
medicijnen soms niet meer nodig zijn. 
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2. Gunstig beïnvloeden van chronische ziekten. Chronische ziekten zoals ernstige 
suikerziekte en reuma zijn over het algemeen niet te genezen met Energetische 
geneeswijzen. De behandeling kan echter wel een goede invloed hebben en de ziekte 
beter beheersbaar maken. Hierdoor hebben de patiënten minder klachten en voelen zich 
aanzienlijk fitter.  

3. Voorkomen van klachten. Lang voordat er klachten optreden zijn de energieën in de 
meridianen al meetbaar verstoord. Prognos® kan deze energetische verstoringen 
vaststellen. Op deze manier kan de behandelaar vroegtijdig preventieve maatregelen 
adviseren en kunnen ziekten worden voorkomen. Preventie is nuttig voor iedereen die 
gezond wil zijn. Energetische Geneeswijzen en Prognos® worden niet alleen gebruikt in 
praktijken en klinieken voor diagnose en therapie, maar zijn ook nuttig voor het 
optimaliseren van sportprestaties, het terugdringen van het ziekteverzuim in het 
bedrijfsleven en ter ondersteuning van anti-aging en life-extension programma�s in 
kuuroorden en health centra.  

 
Diagnose: op zoek naar oorzaken 
De behandelaar zal in het eerste gesprek de voornaamste klachten inventariseren en vragen 
stellen over het gebruik van medicijnen en andere middelen. Er wordt ook informatie 
verkregen door bijvoorbeeld naar de tong, het gezicht en de nagels te kijken. Vervolgens 
meet hij met het Prognos® computer-analyse systeem de energietoestand van de 24 
hoofdmeridianen, zoals die in de acupunctuur bekend zijn. 
Aan de hand van de meetresultaten die op het beeldscherm verschijnen in duidelijke 
grafieken en overzichten kan de behandelaar bepalen welke meridianen een energetische 
verstoring hebben, door welke oorzaak deze verstoring is opgetreden en waarmee dit te 
verhelpen is. Bovendien kan er bepaald worden welke oorzaak als eerste behandeld moet 
worden voor een snel en blijvend resultaat. 
Om de meting te kunnen uitvoeren, maakt de behandelaar een meetkring tussen de patiënt 
en het Prognos®-systeem. De patiënt krijgt hiervoor een bandje om de pols en de 
behandelaar meet op 24 punten aan het begin en einde van de meridianen aan de handen 
en de voeten. Tijdens de meting krijgt de patiënt een koptelefoon op waar gedigitaliseerde 
signalen uitkomen met behulp waarvan de behandelaar de aan-wezige oorzaken kan 
bepalen. Deze signalen zijn innovatieve, uniek aan het Prognos®-systeem gekoppelde 
Diagnose-Frequentie-Spectra die met grote nauwkeurigheid de aanwezige en te behandelen 
oorzaken aantonen. 
 
De 15 te meten oorzaakcategorieën zijn:  
1 Schimmels 9 Psyche/Emoties 

2 Virussen 10 Hersenkernen 

3 Bacteriën 11 Miasmes 

4 Parasieten 12 Chakra's 

5 Toxische belasting 13 Hormonen 

6 Geopathie/Elektrosmog     14 Vitaminen/Mineralen/ 

7 Littekenstoring   Aminozuren 

8 Gebit 15 Matrix 
 
De behandelaar zal zo nodig nog een aantal gerichte vragen stellen ter aanvulling van de 
meting. Vervolgens krijgt de patiënt informatie over de verstoringen die tot bepaalde klachten 
hebben geleid. Tijdens het eerste bezoek zullen alle functies en oorzaken worden gemeten 
om een complete diagnose te kunnen stellen. Bij vervolg-behandelingen meet de 
behandelaar die functies die voor het vervolg van de behandeling van belang zijn.  
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Therapie: herstel van natuurlijk evenwicht 
Als de oorzaak van de klachten bekend is, kan gewerkt worden aan het opheffen van de 
verstoringen. Hiervoor activeert de therapeut het natuurlijk mechanisme in het lichaam dat 
die verstoringen kan opheffen en dus de klachten kan wegnemen. Voorbeelden hiervan zijn 
dromen om niet verwerkte emoties te integreren en koorts om virussen te elimineren. Om 
genezing te bewerkstelligen gebruikt de behandelaar de uniek aan het Prognos®-systeem 
gekoppelde innovatieve Therapie-Frequentie-Spectra. Deze bestaan uit effectieve 
combinaties van kruiden, planten, vitaminen en mineralen en de zogenoemde Vitaal-
Frequenties. Vitaal-Frequenties zijn genezende signalen die in de vorm van druppels onder 
de tong worden toegediend. De patiënt ontvangt aan het eind van de behandeling van de 
behandelaar een flesje van 30 ml met vloeistof, die deze Vitaal-Frequenties bevat. Deze 
druppels worden dagelijks, gedurende vier tot zes weken, ingenomen om de genezing te 
bewerkstelligen. Alle gebruikte middelen zijn volledig natuurlijk en zijn in duizenden jaren 
uiterst effectief gebleken. Door het middel dat tot herstel moet leiden in de meetkring te 
brengen, kan de behandelaar vooraf al nagaan wat het effect is op de verstoringen en of de 
patiënt het middel kan verdragen. Er worden dus alleen middelen meegegeven die 
daadwerkelijk een corrigerend effect hebben. Daarnaast geeft de behandelaar ook andere 
adviezen die het herstel ten goede komen, bijvoorbeeld voedingsadviezen.  
 
Enkele voorbeelden 
Klachten kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Met Energetische Geneeswijzen kan 
de oorzaak worden opgespoord en behandeld. Hieronder staan enkele voorbeelden van veel 
voorkomende klachten en hun mogelijke oorzaken.  
- Hypothalamusstoring ten gevolge van hevige emoties of een mechanische schok 

(bijvoorbeeld aanrijding) kan leiden tot slapeloosheid, slechte concentratie, wisselende 
stemmingen, vermoeidheid, depressie en verzwakte afweer.  

- Bij ME of chronisch vermoeidheidsyndroom is er veelal sprake van een sluimerende 
virusactiviteit met name van de lever-, de nier- en de miltmeridiaan in combinatie met 
onverwerkte emoties ontstaan in een drukke periode met overactiviteit.  

- Bij ADHD is er sprake van een voedselovergevoeligheid, specifieke tekorten, zoals 
vetzuren en aminozuren en een elektrosmog- of geopathie belasting met invloed op de 
hersenen.  

- Een allergie is een storing van het immuunsysteem ontstaan door één of meerdere van 
de 15 oorzaak categorieën die met het Prognos®-systeem vast te stellen en op te heffen 
zijn.  

- Constitutioneel eczeem gaat meestal gepaard met een niermeridiaanstoring, waarbij er 
sprake is van een toxische belasting, bijvoorbeeld door inentingen, medicatie, 
tandmaterialen, narcosemiddelen of verfstoffen in combinatie met niet geïntegreerde 
emoties.  

- Bij fibromyalgie is er sprake van een spiermetabolisme storing door een combinatie van 
een sluimerende virus activiteit, onverwerkte emoties met hypofysestoring en een 
levermeridiaan storing die door allerlei oorzaken, meetbaar met Prognos®, ontstaan kan 
zijn.  

- Multiple Sclerose gaat veelal gepaard met een zware metaalbelasting, een 
virusbelasting en een ernstige geopatische/elektrosmog belasting.  

- Bij spastische dikkedarm klachten vinden we vaak een onverwerkte emotie in 
combinatie met een pathogene schimmel-, virus-, bacterie- en /of parasietactiviteit.  

- Reumatoïde arthritis wordt sterk geactiveerd door gebitsklachten, zoals 
wortelkanaalklachten, een dikkedarm- en levermeridiaanstoring en een pathogene 
bacterieactiviteit in de darmen.  

Als een ziekte erfelijk aanwezig is kan deze erfelijke zwakte geactiveerd worden door elk van 
de 15 oorzaakcategorieën. Door de aanwezige oorzaken te elimineren kan de erfelijk 
aanwezige ziekte voorkomen of afgeremd worden. Afhankelijk van het stadium waarin de 
ziekte zich bevindt, leidt dit tot een bepaalde mate van verbetering of genezing. 
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Fytotherapie 
 
De Amerikaanse therapeute Aviva Romm en pedagoog Tracy Romm beschrijven in hun 
boek �ADHD � Alternatieven� een fytotherapeutische benadering van gedragsproblemen bij 
kinderen. Fytotherapie is kruidengeneeskunde. Kruidengeneeskunde is zo oud als de 
wereld. Vanaf het begin van de geschiedenis van de mensheid worden kruiden gebruikt om 
ons van ziektes te genezen, ons te versterken als we ons zwak voelen, bij verwondingen pijn 
te verzachten en ons te voeden als we honger hebben. 
Kruidengeneeskunde is geen vervanging voor psychoactieve medicijnen en zij is er evenmin 
op gericht kinderen onder controle te houden, inschikkelijkheid te bewerkstelligen of hen aan 
te zetten tot het verrichten van eenvoudige alledaagse, terugkerende taken. Bovengenoemd 
boek biedt geen aanbevelingen van bepaalde kruiden om daarmee de ziekte te behandelen 
die bekend staat als ADHD. Het behandelt echter nauwkeurig en systematisch de 
symptomen die met dit syndroom verband houden en bespreekt hoe kinderen met deze 
symptomen baat zouden kunnen hebben bij kruiden. 
 
Fytotherapeutische geneeskunde is niet hetzelfde als farmaceutische geneeskunde. Het 
belangrijkste verschil is dat kruidenkenners geloven dat lichaam, geest en sociale omgeving 
onafscheidelijke factoren zijn ter bevordering van een lichamelijke gezondheid. De moderne 
allopatische behandeling kijkt alleen naar symptomen van een gezondheidsprobleem � als je 
hoofdpijn hebt, neem je een aspirientje, als je depressief bent, neem je Prozac®; als je je op 
school moeilijk kunt concentreren, neem je Ritalin®. Kruidengeneeskunde pakt de 
symptomen aan, maar probeert ook de onderliggende factoren die de ziekte veroorzaken te 
herstellen. 
 
Een van de centrale uitgangspunten van kruidengeneeskunde is dat gezondheid meer is dan 
de afwezigheid van ziekte: het is een actieve toestand van lichamelijk, emotioneel en 
maatschappelijk welzijn. Gezondheid is een innerlijke vonk die vanuit de kern van een mens 
naar buiten straalt. 
 
Kinderen behandelen, niet ziektes 
Een aantal constateringen die genoemd worden in het boek: 
 Kruiden zijn veiliger dan medicijnen als men vastbesloten is in ieder geval iets aan 

behandeling te doen. 
 Kruiden kunnen kinderen helpen zich rustiger en meer ontspannen te voelen, verbeteren 

de hersenfunctie en helpen kinderen die in een moeilijke periode zitten zonder ze �plat te 
spuiten�. 

 Sommige gedragsproblemen die kinderen vertonen, worden veroorzaakt door factoren 
als voedselovergevoeligheid, allergieën, chronische verstoppingen van de oren, 
prikkelbaarheid van de zenuwen etc. Kruidenremedies kunnen het lichaam van het kind 
zo versterking bieden dat de emotionele en fysiologische stress erdoor vermindert. 

 De kruidengeneeskunde ziet individuele mensen als mensen met individuele behoeftes 
en behandelt niet iedereen volgens een zelfde benadering. 

 De kruidengeneeskunde is gebaseerd op de vooronderstelling dat leefwijze, voeding en 
psychologische factoren in nauw verband staan met welzijn en dat het niet voldoende is 
geneesmiddelen voor te schrijven en vervolgens geen aandacht aan deze factoren te 
schenken. 

 Kruiden gebruiken als onderdeel van een gezonde leefwijze is, in tegenstelling tot het 
onnodig innemen van farmaceutische medicijnen, een positieve en heilzame benadering 
van gezondheid en ziekte. 

 
Het zou te simplistisch zijn te zeggen dat kruiden veilig zijn omdat ze natuurlijk zijn. Een 
aantal kruiden kan, zelfs in kleine hoeveelheden, dodelijk zijn. De meeste van de kruiden, die 
genoemd worden in het boek ADHD � Alternatieven, werden generaties lang op de 
beschreven wijze gebruikt voor kinderen. Men weet dat ze zacht, veilig en doeltreffend zijn. 
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Diëtetiek, voedingsadviezen en voedingssupplementen 
 
In de ADHD-literatuur wordt op voedingsgebied gesproken over een aantal methoden: 
 
1. Het Feingold-dieet 

Dit dieet is een additiefvrij dieet dat in de jaren zestig door Dr. Ben Feingold, een 
allergiespecialist uit de Verenigde Staten, werd uitgewerkt voor kinderen met 
gedragsproblemen. Hij ontwikkelde het toen hij ontdekte dat tot 50 procent van de 
hyperactieve kinderen die hij behandelde, minder symptomen hadden als ze zich hielden 
aan voeding zonder additieven als smaakstoffen, kleurstoffen en conserveringsmiddelen 
en zonder natuurlijk voorkomende salicylaten (chemische stoffen die in veel 
levensmiddelen en in aspirine voorkomen en die het zenuwstelsel kunnen aantasten). 
Het Feingold-dieet schrapt alle voedingsmiddelen die voedseladditieven en salicylaten 
bevatten van het menu. Na een periode van zes weken streng dit menu volgen, kunnen 
één voor één de voedingsmiddelen die van het menu werden gehaald, weer ingevoerd 
worden en ondertussen wordt gelet op de reacties. Als er geen reactie volgt, kan het 
betreffende voedingsmiddel weer in het menu worden opgenomen. Geeft het wel een 
reactie, dan moet het voedingsmiddel gemeden worden. 

 
2. Eliminatiedieet en wisseldieet 

Een oligo-antigenetisch eliminatiedieet wil zeggen dat alle mogelijke schadelijke 
ingrediënten een aantal weken of meer uitgesloten worden. Begonnen wordt met het 
maken van menu�s en maaltijdschema�s voor een aantal weken waarin de 
desbetreffende voedingsmiddelen niet voorkomen. In een schrift wordt het dagelijkse 
gedrag bijgehouden, samen met aantekeningen over hetgeen die dag gegeten is. Na drie 
tot zes weken kunnen één voor één de voedingsmiddelen weer ingevoerd worden en 
wordt de reactie gemeten. 
Omdat het regelmatig tot zich nemen van bepaalde voedingsmiddelen er bovendien toe 
kan leiden dat het lichaam een overgevoeligheid ontwikkelt voor die voedingsmiddelen, 
kan een wisseldieet heilzaam werken. In een wisseldieet wordt geen enkel 
voedingsmiddel vaker dan eenmaal per dag of op opeenvolgende dagen gegeten. 

 
3. Een dieet volgens drs. L.M.J. Pelsser 

Het Onderzoekscentrum voor hyperactiviteit en ADHD doet onderzoek naar de oorzaken 
van ADHD en richt zich voornamelijk op de relatie tussen voeding en gedrag. Er worden 
een psychiatrisch interview gecombineerd met meerdere standaard vragenlijsten, een 
controleperiode en een individueel dieet en de �Pelsser Voeding en Gedrag test� (PVG-
test). 

 
4. Het ProNutri® programma bij het NCEG 

Middels het Prognos®-systeem kan door Eric van Schijndel gemeten worden op welke 
voedingsmiddelen iemand goed of niet goed reageert. De voedingsmiddelen, waarvan uit 
de test gebleken is dat het lichaam deze goed verdraagt, kunnen gewoon gegeten 
worden. De voedingsmiddelen waarvan uit de test gebleken is dat het lichaam deze niet 
verdraagt, moeten vermeden worden. Voor deze voedingsmiddelen is het lichaam 
allergisch of intolerant. 
De voedingsmiddelen zijn onderverdeeld in categorieën met hetzelfde energetisch 
patroon. Elke vier maanden wordt een nieuwe meting gedaan, omdat het 
immuunsysteem versterkt wordt door het eten van goede voedingsmiddelen en de 
intolerantie van de andere voedingsmiddelen daarmee opgeheven kan zijn. Verder wordt 
een aantal algemene richtlijnen over voeding meegegeven. 
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Op 5 februari 2007 heb ik de informatie-avond �Kinderadvies op maat � De orthomoleculaire 
benadering van o.a. atopie en ADHD� bijgewoond. Deze avond werd georganiseerd door 
Orthica, een van de kwalitatief betere fabrikanten van voedingssupplementen. Op deze 
avond werd ons geleerd om klachten van kinderen aan te pakken vanuit de basisconstitutie 
van het kind. Hierbij wordt gebruik gemaakt van uitgangspunten uit oude geneeswijzen, 
zoals de Ayurveda, de traditionele Chinese geneeskunde, Inka-geneeskunde en de 
Tibetaanse geneeskunde. In deze oude geneeswijzen gaat men er van uit dat er één heilig 
boek is: het heilige boek van de natuur. Planten zijn zowel voedingsmiddelen als medicijnen. 
Het onderscheid dat in de Westerse geneeskunde gemaakt wordt tussen voedingsmiddelen 
en geneesmiddelen is in deze geneeswijzen onbekend. 
 
De constitutie vormt de basis van begrip en preventie. Het innerlijke evenwicht, het 
psychisch welzijn en de gezondheid van de mens zijn afhankelijk van drie krachten. Deze 
krachten worden beschreven aan de hand van de elementaire natuurverschijnselen. De 
mens staat op de aarde; om hem heen zijn de zon, de maan en de wind. 
- De zon geeft warmte en verschaft de energie, die voor alle fysico- en biochemische 

processen nodig is. Equivalent daarvan is de kracht metabolisme. Metabolisme 
(transformatie) is de kracht die alle reacties waarbij warmte ontstaat, van de 
spijsvertering tot de stofwisseling van de cellen, beheerst. 

- De maan werkt in op de bioritmen van de levende wezens en veroorzaakt de 
getijdenbeweging van de oceanen. Maan en water trekken elkaar aan. Water werkt 
verkoelend en geeft de cellen structuur en samenhang. Equivalent is de kracht 
anabolisme. Anabolisme (opbouw) geeft de cellen en daarmee het hele lichaam structuur 
en samenhang en behoudt het vloeistofevenwicht. 

- De wind brengt niet alleen in beweging, maar is de beweging zelf. De wind droogt wat nat 
is en blaast het vuur aan. De bewegende kracht in de mens is katabolisme. Katabolisme 
(verbranding) is de levensimpuls; het principe openbaart zich in het zenuwstelsel met al 
zijn prikkels. 

 
De toestand van de ouders op het moment van de conceptie is bepalend voor de constitutie. 
Gedurende de levenscyclus ontwikkelen we ons door verschillende fasen te doorlopen. Deze 
fasen zijn gerelateerd aan de functies van de basiskrachten die in die periode overheersen. 
Iedere dag wordt de verhouding van de basiskrachten in ons veranderd door alles wat we 
doen. Zolang de verstoringen van ons dagelijks evenwicht gering zijn, in kwaliteit en 
kwantiteit, en zolang we stappen ondernemen om de balans te herstellen, zouden we 
gezond moeten blijven. 
 
Er zijn drie hoofdtypen van constitutie te onderscheiden, waarbij de basiskracht in grote mate 
aanwezig is. Dit zijn de types volgens Sheldon: 

1. Entomorf � kracht: Anabolisme 
2. Mesomorf -  kracht: Metabolisme 
3. Ectomorf � kracht: Katabolisme 

Om te bepalen welke basisconstitutie iemand heeft, kan een vragenlijst met 100 kenmerken 
en 3 mogelijke antwoorden per kenmerk ingevuld worden. (Een voorbeeld: Huid � 1. Ruw, 
dun � 2. Glanzend, warm � 3. Glad, week, koud). Na het invullen telt men het aantal kruisjes 
van iedere categorie bij elkaar op. Het komt bijna nooit voor dat men bij deze test alleen 
antwoorden van een of twee categorieën aankruist. Iedereen heeft een bepaalde 
hoeveelheid van de drie functies in zich. 
Hierna kan een advies voor wat betreft voeding en voedingssupplementen gegeven worden, 
gebaseerd op de basiskracht welke het meest in de constitutie aanwezig is. Een ectomorf zal 
bijvoorbeeld meer vitamine B, Selenium, Zink en anti-oxidanten nodig hebben, terwijl een 
mesomorf meer gebaat is bij visolie en vitamine A, D en E. Bij elke constitutie kan een keuze 
voor een darmflora-versterkend middel gemaakt worden, omdat de darmflora in de basis 
ervoor zorgt dat vitamines en mineralen uit voeding en voedingsuppleties beter in het 
lichaam worden opgenomen. 



56 - 75 

Opvoedkundige methoden 
 
1. Het boek �Zit stil! � Handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke 

kinderen� van Theo Compernolle is een boek voor ouders die het gevoel 
hebben dat ze hun kind wel hondermaal per dag, in alle toonaarden, en 
toch zonder veel succes, �Zit stil!� toeroepen. 
Het boek is bedoeld als hulp. Het wil ouders helpen om liefdevol-kordaat 
de OVER-beweeglijkheid van het kind te kanalieseren tot gewone 
beweeglijkheid. Als alles goed verloopt, zal het kind een �spring in �t veld� 
of �nerveus raspaardje� blijven. Het is niet de bedoeling het kind op te 
voeden tot een �marionet� of �sloom slaafje�. De methodes zijn ingesteld 
op aanmoedigen en belonen. Het boek is een hulpmiddel om kinderen te 
leren hun kwaliteiten beter aan te wenden en hun eventuele handicaps 
zoveel mogelijk te overwinnen. 

 
Het aanmoedigen en belonen komt tot uiting in de technieken hoe men 
een kind het best iets kan aanleren, hoe men een kind het snelst iets kan afleren en in de 
bijzondere gebruiksaanwijzingen voor overbeweeglijke kinderen. 

 
2. Het boek �Anders bekeken � een holistische benadering van opvoeding� 

van Robert de Klerk en Marianne Langemeijer gaat in op het opvoeden 
van kinderen in de hedendaagse maatschappij. Deze tijd vraagt heel veel 
van ons. Zo is de stroom indrukken die we gevraagd en ongevraagd te 
verwerken krijgen nog nooit zo groot en zo veelvormig geweest. Talloze 
informatiebronnen staan à la minute tot onze beschikking, agenda�s en 
gezinsplanners raken steeds voller met noodzakelijke, nuttige en leuke 
bezigheden, en onze keuzevrijheid is op tal van gebieden groter dan ooit 
tevoren. Hoe ga je om met al die prikkels? 
In dit boek wordt ingegaan op de ontwikkeling van de �innerlijke expert� in 
de ouders. Er staan veel verhalen in met persoonlijke ervaringen van 
kinderen, ouders en een aantal gespecialiseerde therapeuten.  

 
3. In het boek �ADHD � Alternatieven� van Aviva en Tracy Romm wordt naast 

de beschrijving van fytotherapie ook een hoofdstuk gewijd aan succesvol 
ouderschap: 
- Word een actieve, positieve ouder 
- Creëer de juiste omgeving 
- De opvoeding van een ADHD-kind 
- Activiteiten en groeien 
- Liefde en vertrouwen � voor onszelf en voor onze kinderen 

 
 
 
 
Via www.hersenstorm.nl zijn onder het kopje literatuur zeer veel boeken te verkrijgen die 
gaan over dit onderwerp. 
Naast het lezen van dergelijke boeken kunnen ouders ook begeleiding aanvragen bij o.a. de 
GGZ, onderwijsbegeleidingsdienst, Jeugdzorg, pedagogen en kinderpsychologen. 
 

 

 

 

http://www.hersenstorm.nl
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Psychotherapie bij angsten en verwerking van emoties 
 
De overtuiging dat ADHD een neurologische stoornis is met een genetische en biologische 
oorsprong is de heersende opvatting in de wereld van de psychiatrie en dat is tevens de 
duidelijkste rechtvaardiging voor het gebruik van psychofarmaceutische medicijnen door 
kinderen. Maar ondanks drie decennia medisch onderzoek hebben wetenschappers nog 
steeds geen bewijs kunnen leveren dat deze oorzaak rechtvaardigt. 
Toch kan psychotherapie waardevol zijn bij de behandeling van symptomen als angsten, 
fobieën en lichamelijke klachten als gevolg van onverwerkte emoties. 
 
Hoe werkt ons emotionele verwerkingssysteem? 
Een visueel signaal loopt eerst van het netvlies naar de thalamus, waar deze vertaald wordt 
in hersentaal. Het grootste gedeelte van de boodschap gaat dan naar de visuele cortex. 
Daar wordt het geanalyseerd en beoordeeld op betekenis en passende respons; als die 
respons emotioneel is, gaat er een signaal naar de amygdala om de emotionele centra te 
activeren. Maar een kleiner gedeelte van het oorspronkelijk signaal gaat in een snellere 
transmissie rechtstreeks van de thalamus naar de amygdala, wat een vluggere (maar minder 
precieze) respons mogelijk maakt. Zo kan de amygdala met een emotionele respons 
beginnen voordat de corticale centra volledig begrepen hebben wat er gebeurt. 

 

 
 
Kinderen die angstig zijn, of dit nu acuut of chronisch is, hebben steun nodig om de oorzaak 
van hun angsten te leren kennen en ze moeten vaardigheden leren om met stress om te 
gaan. Ze kunnen dit alleen bereiken met hulp van gezin, leraren, goede vrienden of 
psychologische hulp. Mijn advies bij de keuze van een goede therapeut is: kies iemand die 
op de hoogte is van en/of werkt met een holistische aanpak van ADHD. 
Een van de methoden die gebruikt kan worden tegen angsten en fobieën, is EMDR. 
 
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie 
voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan 
zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook 
voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands 
leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed 
hebben kan de methode gebruikt worden. EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste 
versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse 
psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en 
ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methode. 
 
In een regionale krant kwam ik in februari 2007 het volgende bericht tegen: 
�Uniek in Nederland � Therapeutisch Tennis voor Kids� 
Een kindertherapeute/psychologe biedt een therapievorm aan waarbij in groepjes van 4 
kinderen veel aandacht besteed wordt aan de sociaal-emotionele kant van het kind. Zowel 
op motorisch, sociaal, als emotioneel gebied is TTK een gezonde bijdrage aan het 
welbevinden van het kind. 

Ik ben een groot voorstander van dergelijke initiatieven! 
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E Bijlage E: Samenvatting Scriptie Yvonne van Diessen-Jacobs 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ADHD EN De rol van de massagetherapeut 
 
 
 
 
 
 

Yvonne v. Diessen - Jacobs 
IVS Opleidingen en NRG Therapie � training - opleiding 

Massagetherapie dinsdag groep 2005/2006 
Scriptiebegeleider Carel Schott 
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INLEIDING 
 
 
In het begin van de opleiding tot massagetherapeut is verteld dat iedereen een scriptie moet maken. 
Dit om blijk van kennis, inzicht en een gezond kritische houding tegenover de massagetherapie te 
geven. Verder moet deze scriptie ook gepresenteerd worden. 
 
Vanaf dat moment was het voor mij al helemaal duidelijk. Ik ga het doen over ADHD en de rol van de  
massagetherapeut in de behandeling.  
 
Het zit namelijk zo: ik heb een neefje die �het etiket� ADHD opgeplakt heeft gekregen. Hij moet verder 
met dat �etiket� en dat het maakt voor hem het leven niet makkelijk. Mensen oordelen en veroordelen 
hem al nog voor ze hem hebben leren kennen. Die oordelen en vooroordelen komen meestal voort uit 
het feit dat ze niet goed geïnformeerd zijn over ADHD en de gevolgen en consequenties er van. 
 
Verder heeft hij natuurlijk Ritalin® voorgeschreven gekregen en krijgt hij dit ook trouw van zijn ouders. 
Wij, de familie, zien dat hij er na het innemen van de die Ritalin® uitziet als een zombie. Hij gedraagt 
zich ook als een zombie en zegt zich niet zo lekker te voelen. Mijn zoon Wessel vraagt zich af wat er 
met zijn speelse en drukke maatje is gebeurd. Waarom hij ineens niet meer mee doet met spelletjes 
zoals verstoppertje en voetballen. 
 
Tja, wat te doen als je zoiets ziet en meemaakt? Je kunt niet veel doen, alleen maar hopen dat hij 
�eroverheen groeit�; wat hier mee bedoeld wordt is ook niet helemaal duidelijk. Volgens mij heeft 
iemand ADHD of niet! En er �overheen groeien�, hoort daar naar mijn idee niet bij. Je kunt er wel mee 
leren omgaan. 
 
Peter (één van onze klasgenoten en voor mij bekend van een andere opleiding heeft ook ADHD; hij is 
32 en �stuitert� naar eigen zeggen nogal eens op en neer als hij niet voldoende Ritalin® heeft geslikt. 
Na een aantal massagebehandelingen en een paar gesprekken kon hij zich wel vinden in mijn idee 
om, via massagetherapie, te werken naar het gebruik van minder medicijnen. Inmiddels is hij gestopt 
met het innemen van Ritalin®.  
 
Voor volwassenen is het vaak een kwestie van �Keep the mind occupied�, volgens Peter; voor 
kinderen wordt het natuurlijk moeilijker. Een kind met ADHD moet gewoon naar school. Op school 
wordt vervolgens verwacht dat hij volgens een vastgestelde standaard met de gemiddelde leerling 
mee kan. Kinderen met onder andere ADHD vallen buiten deze standaard. Ze worden vaak als enorm 
lastige kinderen ervaren en zijn ze voor een leerkracht �te veel om rekening mee te kunnen houden�.  
 
Om het allemaal nog erger te maken: de ouders zijn vaak bang voor de mening van andere mensen. 
�Wij kunnen toch niet met ons drukke kind bij iemand op bezoek gaan?� �Wat moeten die mensen wel 
niet denken van ons drukke kind?� Zo zijn er nog wel meer op te noemen.  
 Door deze benadering van kinderen met ADHD worden alleen maaronzekerder, naar mijn idee, 
waardoor de kinderen nog meer op een negatieve manier aandacht gaan vragen. En zich op die 
manier nog meer in een kwaad daglicht te stellen. Zij krijgen immers de aandacht die ze nodig 
hebben, net als alle kinderen aandacht nodig hebben. En zoals zo vaak gezegd wordt; niet 
goedschiks dan maar kwaadschiks. Tja, aandacht is aandacht, zo op het eerste gezicht. 
 
Omdat ik het voor het betreffende kind zo erg vind wil ik uitzoeken in hoeverre de massagetherapeut 
iets kan betekenen in de behandeling van ADHD bij kinderen. 
 
Zoals ik eerder al vermeldde is één van de redenen dat ik het over kinderen met ADHD doe, dat ik me 
niet kan vinden in het medicijngebruik dat volgens het reguliere circuit nodig is in de behandeling van 
ADHD. Verder wil ik kijken of het mogelijk is meer begrip te krijgen voor dit tegenwoordig zo vaak 
voorkomende ziektebeeld.  
Het aantal kinderen met de diagnose ADHD neemt toe. Vroeger hadden de mensen alleen maar een 
druk of een erg druk kind. Tegenwoordig in het jachtige leven van werkende ouders passen deze 
drukke kinderen niet meer en krijgen ze medicijnen zodat ze handelbaar worden/zijn. Vaak ook krijgen 
ze deze medicatie omdat het onderwijs dit toch wel nodig acht; het is beter voor de concentratie van 
het kind.  
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1. VRAAGSTELLING 
 
 

 Is het mogelijk om het medicijngebruik bij kinderen met ADHD terug te brengen tot een 
minimale dosis? En in het beste geval; is het medicijngebruik te vervangen door 
massagetherapie?  

 Is het mogelijk om enigszins de rust terug te vinden na een behandeling met massage 
therapie zodoende het begrip tegenover de kinderen te verbeteren 

 Komen mijn ideeën over deze behandeling overeen met de werkelijkheid? 
Ik hoop aan het einde van deze scriptie enige antwoorden te hebben gevonden.  
 
3. WAT IS ADHD? 

De afkorting ADHD staat voor het Engelse 'Attention Deficit Hyperactivity Disorder�, vrij vertaald een 
aandachtstekortsstoornis die wordt gekenmerkt door hyperactiviteit en impulsief gedrag. De stoornis is 
niet leeftijdgebonden en het is een stoornis die het hele leven blijft; het is wel mogelijk er mee te leren 
omgaan. De stoornis komt regelmatig voor in combinatie met andere stoornissen zoals autisme, 
borderline, dyslexie en Gilles de la Tourette. Opvallend is ook dat volgens sommige onderzoeken 
ongeveer 50% van de mensen met ADHD over een zodanig hoge IQ beschikken, dat ze als 
hoogbegaafd zijn aan te merken. Overigens bestaat er ook een vorm van de stoornis waarbij géén 
sprake is van de nadrukkelijke hyperactiviteit, deze heet dan ook ADD. 

Uit onderzoek dat hiernaar verricht is, blijkt dat ongeveer 5 tot 10% van alle kinderen voldoen aan de 
officiële diagnosecriteria van deze aandoening. Daarmee is het één van de meest voorkomende 
psychiatrische aandoeningen bij jongeren. De drie voornaamste kenmerken van ADHD, die vaak in 
verschillende combinaties voorkomen, zijn:  

- Hyperactiviteit (overdreven bewegingsdrang). Altijd een gevoel van onrust, niet stil kunnen zitten, 
steeds moeten opstaan en rondwandelen. Voortdurend friemelen met (iets in) de handen en met 
de voeten tikken. Altijd maar doorpraten. Ellenlange verhalen afsteken waarvan de luisteraar de 
draad kwijtraakt. Gespannen zijn en blijven, moeilijk tot rust komen.  

- Aandachtstekort (verminderd concentratievermogen). Dit uit zich in vergeetachtigheid, moeite 
hebben met details, spullen kwijtraken en snel afgeleid raken. Alles tegelijk willen doen, niet 
kunnen blijven luisteren, 'het ene oor in, het andere weer uit'. Ook komt het voor dat iemand sterk 
gericht is op één ding (hyperfocussen), bijvoorbeeld op het spelen van computerspelletjes. Ten 
onrechte wordt hieruit dikwijls afgeleid dat iemand 'wel kan, als hij maar wil'. Bij ADHD is het 
belangrijk te beseffen dat het niet gaat om onwil, maar om onmacht.  

- Impulsiviteit (ondoordacht handelen). Meteen dingen doen, zonder er eerst over na te denken. 
Dingen eruit flappen, voor je beurt praten (vaak ook uit angst te vergeten wat je wilt zeggen, zie 
ook de vergeetachtigheid). Vreetbuien, snel relaties aangaan en weer verbreken, geld uitgeven 
zonder dat het nodig of verantwoord is, voordringen zonder dat je er erg in hebt zijn allemaal 
voorbeelden van impulsief gedrag.  

Deze symptomen kunnen op verschillende manieren tot uitdrukking komen. Ze hoeven niet altijd 
allemaal aanwezig te zijn. Soms is er bijvoorbeeld geen sprake van hyperactief gedrag, maar alleen 
van een aandachtsstoornis. In ieder geval heeft niet elk kind dat onrustig is of weinig aandacht heeft 
ADHD. Of dat wel het geval is, kan alleen een arts die deskundig is op wat betreft ADHD vaststellen, 
na intensief onderzoek van het kind. Over het algemeen geldt echter dat er sprake is van ADHD als 
het problematische gedrag langdurig (ten minste 6 maanden) aanwezig is, dit het functioneren van het 
kind ernstig belemmert, en het in verschillende levensgebieden van het kind (gezin, school, vrije tijd) 
duidelijk waarneembaar is. 

Het is belangrijk dat men zich goed verdiept heeft in de symptomen van ADHD alvorens men 
conclusies trekt. Het komt heel vaak voor dat voornamelijk ouders op basis van gedrag al snel 
conclusies trekken, die achteraf voorbarig blijken te zijn geweest.  

Wat betreft de erfelijke factoren zijn de geleerden het er nog niet over eens. De ene zegt: �Erfelijke 
factoren spelen een belangrijke rol bij ADHD. Ongeveer 80% van de kenmerken van ADHD komen 
voort uit een combinatie van genetische factoren zoals hyperactiviteit, impulsiviteit en 
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concentratievermogen. Het blijkt dan ook dat de kans dat een broertje of zusje van iemand met ADHD 
ook ADHD heeft ca. 4 keer zo hoog is dan bij mensen die geen broer of zus met deze stoornis 
hebben.� 

De ander zegt: �ADHD zou erfelijk zijn, maar inmiddels is men er wel achter dat er ook heel andere 
factoren moeten meespelen, want niet alle kinderen met erfelijke aanleg krijgen ADHD. Veel stress, 
roken, alcohol en drugs tijdens de zwangerschap kunnen verband houden met latere ADHD, net als 
vroeggeboorte of problematische bevallingen. 
De aandoening kan zich bovendien op heel wat manieren uiten. Het komt bijvoorbeeld ook voor 
zonder dat het kind hyperactief is. Als ouder mag je dus ook absoluut niet te snel denken dat je kind 
ADHD heeft. Zo is bijvoorbeeld bekend dat baby`s die latere ADHD ontwikkelen vaak urenlang huilen, 
maar niet alle huilbaby`s hebben ADHD. � 

Daarnaast lijkt prenatale blootstelling aan alcohol of nicotine de kans op ADHD te vergroten en lijken 
vroeggeboorte, extreem laag geboortegewicht of zuurstofgebrek tijdens de geboorte risicofactoren 
zijn. Tenslotte dragen een chaotisch gezinsklimaat en gebrek aan structuur en regelmaat bij aan de 
ontwikkeling van de stoornis. 

4. KLINISCHE SYMPTOMEN1 
 
Samengevat: 
- Aandachtstekort � hyperactiviteitstoornis (ADHD) is een sterk genetisch bepaalde persisterende 

stoornis waarbij beeldvormend onderzoek van de hersenen op groepsniveau structurele en 
functionele afwijkingen van de frontostriatale circuits laat zien. 

- Er is geen psychologische of biologische test beschikbaar om de diagnose �ADHD� te stellen. De 
diagnose wordt gesteld op basis van het zorgvuldig en systematisch in kaart brengen van de 
klinische kenmerken zoals gerapporteerd door ouders, leerkrachten, het kind zelf en op basis van 
eigen waarneming. 

- Effectieve behandelingen zijn het voorschrijven van medicatie, met name psychostimulantia, en 
gedragstherapie. Medicatie heeft een sterkere invloed op de kernsymptomen van ADHD dan 
gedragstherapie en is daarom de voorkeursstrategie, behalve bij kinderen jonger dan 5 jaar. De 
behandeling dient regelmatig geëvalueerd te worden. Bij onvoldoend effect van monotherapie 
binnen 6 maanden dient overgeschakeld te worden op combinatiebehandeling. 

- Vroege signalering en adequate diagnostiek en behandeling van ADHD vragen om samenwerking 
tussen huisarts, eerstelijns psycholoog, het onderwijs, jeugdgezondheidszorg, pediatrie, 
jeugdhulpverlening, inclusief kinderpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie.  

Onoplettendheid en druk impulsief gedrag komen bij de meeste kinderen wel eens voor, vooral bij 
vermoeidheid, verjaardagen en spannende gebeurtenissen. Echter, niet elk druk kind heeft ADHD. 
Van ADHD als psychiatrisch syndroom wordt gesproken wanneer deze gedragingen zich in ernstige 
mate voordoen op een manier die afwijkt van de normen die gelden voor leeftijd en geslacht. Wanneer 
deze herkenbaar en hardnekkig op jonge leeftijd is begonnen en in meerdere situaties aanwezig is, 
zoals thuis en op school. Als tenslotte het kind daardoor in zijn ontwikkeling of functioneren word 
belemmerd kan er van ADHD gesproken worden. 

Voorbeelden van uitingsvormen van ADHD zijn: vastgelopen opvoedingssituaties, sociaal isolement 
doordat andere kinderen het drukke kind uit de weg gaan, ontstaan van leerproblemen, een slecht 
gevoel over zichzelf hebben door toenemende faalangst. De definitie van ADHD volgens een editie 
van de Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-IV) is samengevat in tabel 1. 

De symptomen zijn gerangschikt in de 2 domeinen: in -attentie en hyperactiviteit/impulsiviteit, met 
ieder 9 symptomen. Het afkappunt voor de diagnose ligt bij tenminste 6 van de 9 symptomen per 
domein. Hierbij worden dus 3 subtypen van ADHD onderscheiden: het in attente, het 
hyperactief/impulsieve en het gecombineerde subtype. Het in attente en het gecombineerde subtype 
zijn bekend uit vorige edities van de DSM als respectievelijk aandachtstekort stoornis zonder 
hyperactiviteit (ADD) en de aandachtstekortsstoornis met hyperactiviteit (ADDH). Het 
hyperactief/impulsieve subtype verwijst dus naar impulsieve drukke kinderen zonder 

                                                
1 Nederlands tijdschrift Geneeskunde 2000 2 september; 144(36) 



62 - 75 

aandachtsproblemen en is in 1994 geïntroduceerd. Over dit subtype is nog weinig bekend. Het wordt 
vooral gezien bij kinderen beneden de 7 jaar en zou een voorloper van het gecombineerde type 
kunnen zijn. Het in attent type wordt vaak niet herkend doordat er daarbij relatief weinig uiterlijke 
symptomen van gedragsonrust zijn. 

Tabel 1: Samenvatting diagnostische kenmerken van aandachtstekort � hyperactiviteit stoornis 
(ADHD) volgens DSM-IV2 

A1   Aandachtstekort* 

Geen aandacht voor details 

Moeite met de aandacht vast te houden 

Hij/zij lijkt niet te luisteren 

Hij/zij maakt taken/karweitjes niet af 

Hij/zij kan taken niet organiseren 

Hij/zij vermijdt langdurige mentale inspanning 

Hij/zij raakt vaak dingen kwijt 

Hij/zij raakt afgeleid door uitwendige prikkels 

Vergeetachtigheid 

A2  Hyperactiviteit/impulsiviteit* 

Beweegt vaak onrustig met handen of voeten 

Staat vaak op in de klas 

Hij/zij rent vaak rond of klimt 

Hij/zij heeft moeite met rustig spelen 

Hij/zij is vaak in de weer 

Hij/zij praat aan één stuk door 

Hij/zij gooit antwoorden eruit 

Hij/zij kan niet op de beurt wachten 

Hij/zij verstoort of onderbreekt anderen 

 
De genoemde symptomen dienen tenminste 6 maanden aanwezig te zijn in een mate die ongepast is en 
niet past bij het ontwikkelingsniveau. 

B Enkele symptomen die functionele beperkingen veroorzaken, waren aanwezig voor het 7e 
 levensjaar. 

C  Enkele beperkingen ten gevolge van de symptomen zijn aanwezig op 2 of meer terreinen 
 (bijvoorbeeld op school/werk en thuis) 

D Er zijn opvallende beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren op school 

E De symptomen zijn niet eerder toe te schrijven aan een andere psychische stoornis, zoals een 
 angst- of stemmingsstoornis, een pervasieve ontwikkelingsstoornis of psychotische stoornis. 

*Afkappunt voor de diagnose bij kinderen: 6 of meer van de 9 symptomen. Bij volwassenen: 5 of meer 

Verdacht voor: 3 

 Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (gecombineerd type): indien in de afgelopen 6 maanden 
voldaan is aan 6 punten uit criterium A1 & A2 

 Aandachtstekortstoornis overwegend onoplettend: indien in de afgelopen 6 maanden voldaan is aan 
6 punten uit criterium A1 

 Aandachtstekortstoornis overwegend hyperactiviteit/impulsief: indien in de afgelopen 6 maanden 
voldaan is aan 6 punten uit criterium A2 

                                                
2  Nederlands tijdschrift geneeskunde 2000 2 september; 144(36) 
3  Stuiterend door het leven; Drs. Rob Rodrigues Pereira 
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5. DE DIAGNOSE IN DE REGULIERE GENEESKUNDE 

Er bestaat geen biologische of psychologische test met voldoende sensitiviteit en specificiteit om een 
bijdrage te leveren aan de klinische diagnostiek. Zoals bij alle psychiatrische syndromen wordt de 
diagnose gesteld op basis van het zorgvuldig in kaart brengen van klinische kenmerken zoals 
gerapporteerd door ouders, leerkrachten en het kind zelf en zoals geconstateerd via eigen 
waarneming. Daarbij kan eigen observatie in de spreekkamer teleurstellend weinig opleveren. 
Observatie op school of thuis des te meer. In een nieuwe leefsituatie kunnen de symptomen 
gemakkelijk enige tijd onderdrukt worden. Het meest informatief is het gedrag tijdens taakgerichte 
bezigheden die een beroep doen op zelfcontrole en concentratie; deze is vooral op school aan de 
orde. Vandaar dat bij discrepanties tussen de rapportage door ouders en leerkracht aan de 
schoolinformatie meer waarde moet worden toegekend. De beoordeling of problematisch gedrag ook 
een symptoom is, dat wil zeggen afwijkt van normen voor leeftijd en geslacht, vraagt ervaring en ook 
training met normaal en afwijkend gedrag bij kinderen van verschillende leeftijden. Het is bij voorbeeld 
minder vreemd voor een 4-jarige telkens op te staan van de stoel in de klas, dan voor een 8-jarige. 
Het ligt in de lijn der verwachting dat een volwassene langer achtereen in een boek kan lezen dan een 
10-jarige. 

Het is eerder regel dan uitzondering dat ADHD wordt gediagnosticeerd in combinatie met andere 
psychische stoornissen (co-morbiditeit, tabel 2). Dit komt in gelijke mate voor in bevolkingsonderzoek 
en onder hulpverlening aangemelde kinderen. De combinatie met opstandig en agressief gedrag komt 
vooral bij jongens voor die het gecombineerde of hyperactief -impulsieve type van ADHD hebben en 
heeft een relatief ongunstige prognose wat betreft het functioneren op volwassen leeftijd. Het 
samengaan met angststoornissen komt meer voor bij het in attente subtype en bij meisjes met ADHD. 

Tabel 2: Veel voorkomende co-morbiditeit bij aandachtstekort -hyperactiviteitstoornis (ADHD) 

 
Co-morbiditeit           percentage 
 
Oppositioneel -opstandige of agressieve gedragstoornis     50 
Angst - en stemmingsstoornis, waaronder bipolaire stoornis    25-30 
Motorische onhandigheid (betreffende fijne of grove motoriek)    25 
Leerstoornis          30-40 
Taal -spraakstoornis op jonge leeftijd       25 
Ticstoornis          10-30 
Autisme of verwante stoornis        10-20 
Overmatig gebruik van middelen (alcohol, drugs) bij adolescenten en volwassenen 10-20 
Persoonlijkheidsstoornis (borderline, antisociale) bij volwassenen   25 
 

Concentratiezwakte, druk gedrag en impulsiviteit zijn tamelijk aspecifieke gedragingen, die bij andere 
psychiatrische stoornissen kunnen voorkomen. Omdat behandelbeleid en prognose bij deze 
stoornissen verschillen van die bij ADHD, is het belang nader te differentiëren (differentiaaldiagnose; 
tabel 3) De afgrenzing ten opzichte van depressieve stoornissen en angststoornissen is vaak lastig. 
Terwijl ADHD op jonge leeftijd ontstaat en een vrij stabiel beloop kent, beginnen affectieve stoornissen 
doorgaans later, na het 7e jaar, en is het beloop fluctuerend. Vooral bij jongens kunnen depressieve 
stemmingen zich presenteren via agerend, druk en agressief gedrag en teruglopende 
schoolprestaties. Soms dringt zich de alternatieve mogelijkheid van de manie op. Hierbij staat ook bij 
kinderen het episodische karakter op de voorgrond, met gedachtevlucht, verminderde slaapbehoefte, 
en verregaande almachts- en grootheidsfantasieën. Een moeilijke afgrenzing is verder die ten 
opzichte van autisme en aan autisme verwante contactstoornissen. Hierbij bestaan ook vaak 
ongecontroleerd gedrag en verhoogde afleidbaarheid, maast primaire afwijkingen van de sociale en 
communicatieve ontwikkeling. In recent onderzoek bleek dat men bij kinderen met ADHD -kenmerken, 
maar met tenminste 4 symptomen van de autistische stoornis volgends de DSM-IV, waaronder 1 
symptoom uit het sociale domein, de klachten het beste tot het autistische spectrum kan rekenen. 
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Tabel 3: Differentiaaldiagnose van aandachtstekort �hyperactiviteitstoornis (ADHD) 

 
o Hyperactiviteit passend bij de leeftijd (normale variatie) 
o Oppositioneel � opstandige en agressieve gedragsstoornis  
o Angst � of stemmingsstoornis, waaronder bipolaire stoornis en posttraumatische 

stressstoornis 
o Motorische onhandigheid (betreffende fijne of grove motoriek) 
o Leerstoornis 
o Ticstoornis 
o Autisme of aan autisme verwante contactstoornis 
o Hechtingstoornis, ernstige verwaarlozing 
o Somatische aandoening 
o Zintuiglijke stoornis (visus, gehoor) 
o (partiële) epilepsie 
o Aangeboren misvorming (fragiele � X � syndroom, syndroom van Marfan, foetaal 

alcoholsyndroom, neurofibromatose, syndroom van Williams 
o Specifieke stoornis van de frontale hersenschors (bloeding, infectie, neoplasma) 
o Endocrinologische stoornis (hyperthyroïdie, feochromocytoom) 
o Intoxicatie (lood, gebruik van middelen) 
o Bijwerking van medicatie (antihistaminicum, anti-epilepticum, â-adrenerge agonist) 
 

6. DE BEHANDELING IN DE REGULIERE GENEESKUNDE 

De effectieve behandelingen van ADHD volgens de reguliere geneeskunde bestaat voornamelijk uit 
Psycho-educatie, het voorschrijven van medicatie (meestal psychostimulantia) en vormen van 
gedragstherapie. 
 
De MTA-studie4 is een gezaghebbend onderzoek waar een aantal gegevens uit gekomen is, dat de 
behandeling van ADHD een meer wetenschappelijke basis heeft gegeven. In 1999 werden 579 
kinderen met ADHD en hun gezinnen gedurende een jaar intensief behandeld en begeleid zoals dat 
alleen in een experimentele situatie mogelijk is. Zij werden in 4 groepen verdeeld. 1 zonder speciale 
maatregelen; 2 met gedragstherapie; 3 met gedragstherapie en medicatie (Ritalin®) en 4 met 
medicatie. Wel was er voor alle groepen aandacht voor psycho-educatie (leren over je �ziekte�).  
De uitkomsten van het onderzoek waren: niets doen hielp niet, gedragstherapie hielp even, medicatie 
en gedragstherapie werkten goed en medicatie alleen werkte vrijwel even goed. Conclusie van het 
MTA-onderzoek is: medicatie is een van de belangrijkste behandelingen.  
 
De resultaten van dit onderzoek worden wel als belangrijke aanwijzingen gezien voor het feit dat veel 
energie gestopt moet worden in psycho-educatie en het goed instellen op medicatie. Verder geldt 
gedragstherapie niet meer als eerste keus.  
 
Psycho-educatie is de eerste stap in de behandeling. Het betekent voorlichting over de aard van de 
aandoening en over de manier van aanpak. Het moet duidelijk zijn dat ADHD een hersenfunctie -
stoornis is. Ook moet duidelijk gemaakt worden dat de omgeving een grote invloed heeft op de 
symptomen; medicatie bij veel patiënten een belangrijk en (in goede handen) een veilig deel van de 
behandeling is. Tijdens deze psycho-educatie moet op een duidelijke en eerlijke manier uitgelegd 
worden wat de (bij)werking(en) van de medicatie is. Verder hoort hier ook het uitleggen van de invloed 
van opvoeding, sociaal milieu en omgeving op de verschijnselen van ADHD. 
 
Het is dan ook van belang te streven naar de aloude bekende: Ritme, Regelmaat en Rust 
 

                                                
4 Stuiterend door het leven; Drs. Rob Rodrigues Pereira 
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7. NATUURLIJKE PRODUCTEN EN DE MEEST GEBRUIKTE MEDICATIE 
 
Mensen die hun kinderen niet graag medicijnen geven kunnen natuurlijke producten uitproberen. 
Er is een aantal dopamine verhogende middelen. De bekendste, niet verslavende, stof is 
cafeïne/theïne die in koffie en thee gevonden wordt.  
Cafeïne bleek te werken (in de jaren 50 werd deze koffietherapie gegeven op het Medisch 
Opvoedkundig Bureau (MOB; de voorloper van het RIAGG), maar niet erg specifiek. 
Een andere, verslavende dopaminerge stof is nicotine. Zoals bekend roken ADHD�ers eerder en meer 
dan niet-patiënten. Deze stof werkt niet sterk genoeg en heeft bekende bijwerkingen zoals een sterk 
verhoogde kans op kanker en hart- en vaatziekten.  
Als men wil weten wat de sterkste natuurlijke dopaminerge stof is, dan is dat cocaïne! Deze stof werkt 
net als methylfenidaat en blokkeert tijdelijk de transporter. Het grote verschil is echter dat deze 
blokkade zo kort en heftig is dat het leidt tot verslaving. Een echte afrader dus!  
 
Psychostimulantia worden al ruim 50 jaar voorgeschreven bij kinderen met ADHD5. De meest 
voorkomende zijn: Ritalin®, Concerta®. Verder wordt er ook Strattera®, Dexedrine (ofwel 
dexamfetamine), Dixarit®, Risperdal® en Dipiperon. 
 
Zoals beschreven in het farmacotherapeutische kompas bevatten alle bovenstaande geneesmiddelen 
als werkende stof Methylfenidaat. Dit is een centraal stimulerend middel dat qua structuur en 
farmacologische werking verwant is aan de amfetaminen. Het valt onder de opiumwet. De afgifte van 
dopamine en norepinefrine wordt gestimuleerd en de heropname geremd. 
Methylfenidaat heeft bij ADD een paradoxaal effect waardoor afleidbaarheid en kinetisch gedrag 
verminderen. Het werkingsmechanisme is niet duidelijk. Het is voornamelijk in vele, kleine, 
kortdurende onderzoeken van onvoldoende methodologische kwaliteit onderzocht. Bij ongeveer 70-
80% van de kinderen van 6-15 jaar heeft methylfenidaat een gunstig effect op het gedrag, de 
hyperactiviteit of de concentratie. De verbetering is hierbij gering. De verbetering in leerprestaties en 
sociale vaardigheden is nog minder. In een groot langdurig (14 maanden) onderzoek (MTA) bleek 
zorgvuldige titratie met methylfenidaat werkzamer dan de gebruikelijke behandeling en ook 
werkzamer dan intensieve gedragstherapie. Het gunstige effect op het gedrag van de gewone tablet 
houdt slechts 3 uur aan, waardoor het middel vaak 3 x per dag wordt gegeven. Het effect van de 
tablet met verlengde afgifte houdt 12 uur aan en hoeft slechts 1 x per dag ingenomen te worden. De 
betekenis van methylfenidaat voor de prognose op de langere termijn bij ADHD is niet bekend. Ook is 
er geen duidelijkheid over wie er in aanmerking komen voor het middel, de optimale behandelingsduur 
of over het optimale effect op geleide waarvan de medicatie gestopt kan worden. De werkzaamheid 
en veiligheid bij kinderen is voor methylfenidaat alleen voor een behandelperiode tot 2 jaar gestaafd. 
 
De bijwerkingen volgens de bijsluiter van methylfenidaat zijn: angst, bloeddrukverhoging 
(=hypertensie), droge mond, verminderde eetlust (=anorexie), gewrichtspijn, groeiremming bij 
kinderen (na langdurig gebruik), toename hartfrequentie (tachycardie), hoofdpijn, huidreacties, 
kaalheid, koorts, ontstemmingtoestanden, maagdarmklachten, psychotische toestanden (bij chronisch 
gebruik), pupilverwijding (= mydriasis), rusteloosheid, slapeloosheid, spreekdrang, verminderde 
zelfkritiek.  
 
Bijwerkingen van andere medicijnen wil ik buiten beschouwing laten, omdat methylfenidaat het 
meeste wordt voorgeschreven bij kinderen met ADHD.  
Wel kwam ik onlangs op een forum nog de discussie tegen over antidepressiva. Deze discussies zijn 
van behandelaars onder elkaar. Er werd gediscussieerd over een artikel uit ANP d.d 15 maart 2005. In 
dit artikel werd besproken dat antidepressiva niet bij iedereen even effectief is. Bij 72% van de in 
nemers blijkt het gebruik een probleem te geven. In Nederland gebruiken ongeveer 850.000 mensen 
antidepressiva, waaronder 80.000 kinderen en jongeren. Het betekent dat er enige honderdduizenden 
gebruikers zijn in ons land die in meer of mindere mate problemen hebben met de middelen die zij 
gebruiken. Het middel werkt bij hen niet op een wijze zoals bedoeld. Dat is ernstig! 
 

                                                
5 Nederlands tijdschrift geneeskunde 2000 2 september; 144 (36) 
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8. HERKENNEN EN BEHANDELEN VAN AAN ADHD GERELATEERDE SYMPTOMEN 
 
 
ADHD is een aandoening die maar in 30% van de gevallen op zichzelf staat. Wat inhoud dat als een 
kind ADHD heeft, er meestal een ander probleem bijkomt. In 60% van de gevallen zelfs twee 
problemen. Dit noemen we co-morbiditeit en deze aandoeningen kunnen net als ADHD in lichte, 
matige en ernstige vorm optreden. Het zijn vaak stoornissen met een erfelijke basis, net als ADHD  
(ca. 80%). Als ADHD op de voorgrond staat, kan het daarom lastig zijn ze te herkennen. Als een kind 
over een goede intelligentie beschikt, zal het over het algemeen minder last hebben van bijkomende 
�handicaps�. De meest bekende zijn: 
 
- Motorische stoornis. Deze wordt in de medische wereld tegenwoordig aangeduid met: 

Development Coordination Disorder (DCD). Verder is het ook wel bekend als �dyspraxie�, �clumsy 
child syndrome� of sensorische integratiestoornis. Iedereen bedoelt in feite hetzelfde. DCD komt 
bij ongeveer de helft van de kinderen met ADHD voor. Als dit bij een kind voorkomt heeft het 
vrijwel zeker een duidelijk vertraagde motorische ontwikkeling laten zien (later kruipen, later zitten, 
later lopen). De fijne en grove motoriek is niet optimaal in een later stadium. Is het onhandig en 
laat bijvoorbeeld dingen uit zijn handen vallen. Leert het niet goed op een driewieler rijden, is niet 
goed in sport en schrijft slordig. Het gebeurt vaak dat deze kinderen ook nog last hebben van 
spierzwakte en een slechte lichaamshouding. Zij kunnen hun pen niet goed vast houden. Zij 
hebben moeite om hun veters goed te strikken en zij kunnen niet netjes eten. Het gecombineerd 
uitvoeren van verschillende dingen is vaak moeilijk, zoals praten en traplopen. Meestal nemen de 
verschijnselen in de loop der jaren af. Meestal heeft een kind al fysiotherapie of 
sensomotoriektraining (ook wel sensomotorische integratietherapie) gehad nog voor er aan ADHD 
werd gedacht.De behandeling bij kinderen bestaat meestal uit het laten doen van oefeningen in 
kleine groepjes van vergelijkbare kinderen. Het stimuleren van sportactiviteiten en gewoon veel 
buitenspelen naast (kinder)fysiotherapie is ook zinvol. Ritalin® heeft bij een aantal kinderen een 
duidelijk positieve invloed op het handschrift. Het wordt niet alleen leesbaarder, maar ook 
regelmatiger en netter, terwijl er sprake is van minder fouten.  

- Contactstoornis. Tegenwoordig noemen we contactstoornissen ook wel stoornissen in het 
autistische spectrum, spectrumstoornissen of pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Ze komen vrij 
vaak voor bij ADHD en omgekeerd. De benaming spectrumstoornissen is ontstaan omdat 
gebleken is dat de verschillende typen contactstoornissen in de praktijk in elkaar lijken over te 
lopen. Er zijn vier groepen contactstoornissen bekend: 
 Klassiek autisme. Hierbij is 75% van de kinderen verstandelijk beperkt, kunnen geen 

wederkerig contact maken. Zij worden niet graag aangeraakt, fladderen en vertonen weinig 
mimiek. 

 PDD � NO. De Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified. Vrij vertaald wil 
dit zeggen: ontwikkelingsstoornis op alle terreinen die niet verder geclassificeerd kan 
worden. Of wel: het is het stuk waar alles onder geplaatst wordt als het niet tot de andere 
categorieën behoort. In Nederland wordt dit gezien als een aan autisme verwante 
contactstoornis. Wanneer een kind in deze groep valt, is het een apart kind en vaak een 
eenling. Hij zal andere kinderen niet goed begrijpen omdat hij sociaal en communicatief 
tekort schiet. Vaak nemen ze de taal erg letterlijk. Zeg dan bijvoorbeeld niet �ik kom zo�� 
want wat is �zo�, over 1 minuut of gaat dat langer duren? Zorg voor veel structuur, ritme en 
regelmaat. Probeer plotselinge veranderingen zoveel mogelijk te voorkomen. 

 Asperger. De groep met het syndroom van Asperger is zeldzamer. Het gaat vaak om 
kinderen met contactstoornissen en meestal een goede intelligentie. Hieronder vallen ook 
de HFA (High Functioning Autists) de �intelligente autisten� zoals gespeeld werd door Dustin 
Hofman in de film �Rainman�. Kinderen met dit syndroom praten ouwelijk over bizarre 
hobby�s. Zij weten soms heel veel over heel weinig. (bijvoorbeeld een heel jong kind dat 
alles weet over auto�s). Zij hebben moeite met het aanleren van sociale vaardigheden en 
zijn vaak eenlingen. Een sociale vaardigheidstraining kan hen duidelijk vooruit helpen. 

 Rett. Als laatste is de zeer zeldzame groep kinderen die aanvankelijk een normale 
ontwikkeling doormaken en later allerlei vaardigheden verliezen.Volwassenen met 
spectrumstoornissen worden steeds beter herkend. Zij hebben net als kinderen problemen 
met herkennen van sociaal �emotionele signalen. Zij vertonen afwijkende reacties op 
prikkels (ze kunnen bijvoorbeeld niet tegen geluid of licht en soms erg goed.)  

- Ticstoornis. Deze komen in ernstige vorm voor als het Gilles de la Tourette syndroom (GTS). Bij 
GTS onderscheidt men de motorische tics (onwillekeurige spiertrekkingen of -bewegingen). En de 
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vocale tics (geluidjes, keel schrapen, kuchen in zeldzame gevallen woorden of zinnen). Dit kan in 
lichte mate voorkomen bij ADHD. Bij ticstoornissen kan een(rustig opgebouwde) behandeling met 
Ritalin® helpen. Indien dit goed begeleidt en rustig gebeurt, hoeven de tics niet toe te nemen. 
Hoewel bij individuele kinderen het aantal tics soms tijdelijk kan toenemen. 

- Angststoornis. Een Angststoornis als bijkomende aandoening is evenals de meeste aandoeningen 
erfelijk bepaald. Hierbij kan het gaan om angsten voor specifieke zaken (bijvoorbeeld 
hoogtevrees). Angst voor sociale situaties (bijvoorbeeld school of contact met andere 
kinderen/mensen). Bang zijn in het donker of niet kunnen slapen zonder licht is van invloed op het 
gedrag de volgende dag. Slecht slapen door nachtelijke angst (pavor nocturnus) is anders. Het 
kind wordt daarbij �s nachts gillend wakker, is niet goed te wekken en herinnert het hele voorval de 
volgende dag niet. Door de negatieve spiraal waarin een kind met ADHD zit, zal faalangst voor 
een deel kunnen overlappen met een angststoornis zodat deze moeilijk zichtbaar is. Cognitieve 
gedragstherapie (leren begrijpen en omgaan met de angst) is hierbij vaak de eerste keus. 

- Faalangst. Faalangst is technisch gesproken geen bijkomstige aandoening, maar is het gevolg 
van alle negatieve aandacht die een kind over zich heen heeft gekregen. Ook een negatief 
zelfbeeld is een gevolg hiervan. Hij/zij doet dan goed zijn/haar best op school. Het lukt niet om 
goed te presteren waardoor er gestraft wordt. Hierdoor komt het kind in een negatieve spiraal. Dit 
kan al snel leiden tot faalangst, niet goed in zijn vel zitten, geen zin hebben in school en in het 
ernstigste geval spijbelen. 

- Depressie. Bij depressie moet goed onderscheidt gemaakt worden tussen primaire en secundaire 
depressie. Primair betekent dat een kind een depressie heeft met als kenmerken onder andere: 
somberheid, negatief zelfbeeld, motorische onrust en concentratiestoornissen. Secundair betekent 
dat deze depressieve klachten worden veroorzaakt door alle negativiteit die een kind met ADHD 
kan omringen, waardoor het een negatief zelfbeeld en somberheid ontwikkelt. Het zit niet goed in 
zijn/haar vel en wil er in extreme gevallen een eind aan maken. De secundaire vorm verdwijnt bij 
het geven van medicatie en goede begeleiding. De zeldzame primaire vorm wordt juist erger door 
medicatie 

- Manische depressie. Dit is waarschijnlijk ook één van de aandoeningen die kan voorkomen bij 
ADHD. Toch wordt deze diagnose maar zelden gesteld. Dit omdat kinderen niet vaak de 
depressieve kenmerken van manische depressiviteit vertonen. Uw kind is dan eerder manisch. 
Dat wil zeggen: te druk en opgewonden. Dit is niet eenvoudig te onderscheiden van ADHD. 

- ODD. Oppositional Defiant Disorder. Oppositioneel opstandig gedrag komt vaak voor, vooral bij 
kleuters en peuters. Het moet goed worden onderscheiden van normaal lastig gedrag. De 
kinderen met afwijkend gedrag zijn moeilijk stuurbaar. Zij reageren niet of nauwelijks op straf. Ze 
zijn destructief en opstandig tot agressief toe. De combinatie ODD � ADHD is erg lastig! Deze 
combinatie wordt in medische termen ook wel �ontwrichtende gedragsstoornis� genoemd. 

- CD. De gedragsstoornis CD (Conduct Disorder) kan het gevolg zijn van de ODD en kan tot vele 
sociale problemen leiden. Deze kinderen hebben het, net als hun ouders, moeilijk in sociale 
situaties. ADHD zou in ongeveer de helft van de gevallen samengaan met al dan niet ernstige CD. 
Hiervan gaat CD op volwassen leeftijd over in antisociale persoonlijkheidsstoornis. Dit kan op 
volwassen leeftijd veel problemen veroorzaken zoals agressief gedrag. Een kind met ODD en CD 
zoekt vaak de schuld buiten zichzelf. �Ik heb het niet gedaan, ik krijg altijd de schuld.� 

- OCD. Drang- en dwangstoornis (Obsessive Compulsive Disorder) is een stoornis die ook samen 
met ADHD of andere bijkomstige aandoeningen bij uw kind kan voorkomen. Kinderen met deze 
aandoening hebben dwangverschijnselen zoals wasdwang of controle op het dicht zijn van de 
deur. Iedereen heeft wel wat van deze eigenschappen, maar bij een stoornis veroorzaken de 
eigenschappen zoveel last dat het leven aangepast moet worden om normaal te kunnen 
functioneren. 

- McDD. Bij McDD of Multiple Complex Developmental Disorder (meervoudige complexe 
ontwikkelingsstoornis) hebben zowel kinderen als volwassen last van:  
 het niet in bedwang kunnen houden van emoties, wat leidt tot onvoorspelbare 

woedeaanvallen, of angst die ontaardt in paniek; 
 sociale ongevoeligheid. Gebrek aan invoelingsvermogen voor sociale signalen. En sociale 

desinteresse, wat leidt tot eenzaamheid; 
 moeite met het maken van onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid. Ze hebben bizarre 

fantasieën en hun gedachten springen van de hak op de tak. 
- Problemen met slapen. Net als faalangst zijn slaapproblemen een veelvoorkomend verschijnsel bij 

kinderen met ADHD. Vaak slapen ze ook korter dan gemiddeld en soms onrustiger. Problemen 
met inslapen kunnen al in de babytijd optreden. Van baby�s met problemen met inslapen blijkt 
later ongeveer 25% ADHD te hebben. Overigens is de slaap duur per persoon verschillend; de 
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een heeft meer/minder slaap nodig dan de ander. Verder moet men bij verschijnselen die op 
ADHD lijken ook altijd denken aan slaap problemen door bovenste luchtwegklachten. Dit kan 
onder anderen voorkomen bij astma, luchtweginfecties en bij grote amandelen. In dit geval wordt 
er vaak luid gesnurkt, moeilijk of luidruchtig adem gehaald tijdens het slapen. Het kan ook 
voorkomen dat het kind kortdurend stopt met ademen in de slaap (slaapapnoe). Behandeling van 
deze afwijkingen (bijvoorbeeld door het knippen van de amandelen) kan de hyperactiviteit van het 
kind doen afnemen en de concentratie verbeteren. Als dat inderdaad gebeurt, was er dus geen 
sprake van ADHD. Bij ongeveer ¼ van de ADHD-kinderen komen schokken van de benen voor in 
de slaap. Dit zijn geen stuipen en de aandoening hoeft meestal niet behandeld te worden.  

- Specifieke leerstoornissen. Ongeveer ¼ van de ADHD-kinderen heeft te maken met specifieke 
leerstoornissen. De grootste problemen vinden we bij kinderen met dyslexie (woordblindheid) en 
dyscalculie (rekenstoornis). Specifieke leerstoornissen worden pas herkend aan het eind van 
groep 3 of in groep 4 als de kinderen leren lezen, schrijven en rekenen. Vaak doet de school hier 
pas onderzoek naar als het kind een (te grote) achterstand krijgt op de rest van de klas. Na het 
stellen van de diagnose ADHD is het nuttig om nog eens te testen of er geen leerstoornis is. 
Welke leerstoornissen bedoelen we en waar moet speciaal op worden gelet? 

 Niveau. In de eerste plaats moet het intellect van het kind op het te verwachten niveau zijn. Als 
het lager is dan in de familie past (intelligentie is ook voor een groot deel bepaald door 
erfelijkheid), moet het niveau beoordeeld worden. Meestal zullen de ouders wel herkennen of het 
IQ normaal is. Dat wil nog niet zeggen of het verstand ook goed gebruikt wordt. Vaak geven de 
ouders dan aan �dat er niet uit komt wat er in zit�. De reden van de slechte cijfers zal niet de 
intelligentie zijn. Als het kind niet op het goede niveau functioneert, kan hij (ook) gefrustreerd, 
agressief, ongelukkig of faalangstig worden. Dit beeld kan overeenkomsten vertonen met ADHD, 
maar moet hiervan onderscheiden worden. De behandeling moet dan ook niet bestaan uit 
medicatie (helpt ook niet!) maar uit het aanbieden van onderwijs op het juiste niveau.  

 Dyslexie. Van deze woordblindheid zijn verschillende vormen die elkaar deels overlappen. Al 
vroeg blijkt uit aanwijzingen dat er iets niet goed loopt, maar de diagnose wordt vaak laat, soms 
helemaal niet gesteld. Dyslectische kinderen hebben vaak een lichte taalachterstand. Zij praten 
wat later dan gemiddeld en hebben een kleine woordenschat. Zij leren liedjes moeilijker uit hun 
hoofd, draaien klanken van woorden om en maken vanaf groep 3 veel meer spelfouten dan hun 
leeftijdsgenoten. Hun leestempo is laag en dictees zijn erg moeilijk voor een dyslecticus. Als een 
kind op school met lezen en spellen meer dan 30% achter loopt op het gemiddelde, wordt vaak 
pas aan dyslexie gedacht. De regel is echter: als een kind in groep 3 of 4 een achterstand heeft in 
lezen en spellen en die achterstand verbetert niet met extra begeleiding, dan kan een test gedaan 
worden. Ook het Centrum Educatieve Dienstverlening (CED) doet goede en uitgebreide testen, 
waarbij ze bovendien de behandelplannen begeleiden en evalueren. De kosten hiervan worden 
gedekt uit het schoolbudget. Een dyslexieverklaring kan afgegeven worden door een 
orthopedagoog (met speciale vergunning), terwijl de verzekering de diagnostiek en de 
behandeling vergoedt. Deze verklaring is zeer zinvol omdat uw kind dan extra tijd tijdens de CITO-
toetsen kan krijgen of een laptop met spellingscorrectie. Dit is ook voor het voortgezet onderwijs 
zeer zinvol. Bij het eindexamen mag de leerling gebruik maken van extra tijd. Weer Samen Naar 
School (WSNS) heeft een dyslexiebeleid geformuleerd (protocol Leesproblemen en dyslexie) dat 
op een aantal scholen gebruikt wordt. Sommige kinderen zeggen baat te hebben bij en speciale 
bril en er bestaat een speciale leespen die voor bepaalde kinderen uitkomst biedt. Luisterboeken 
uit de bibliotheek zijn voor ernstige dyslectici een uitkomst. Ook zijn er makkelijk-lezen-boeken, 
waarbij het onderwerp wel op het niveau van het kind is. 

 Dyscalculie. Moeite met rekenen is veel minder bekend en wordt soms pas later ontdekt. Een 
kind heeft daarbij wel veel moeite met rekenen maar het lezen en schrijven gaan goed. Sinds kort 
mogen dezelfde regels die voor dyslexie gelden ook worden toegepast op dyscalculie. 

 NLD of Non verbal Learning Disorder. Hierbij heeft een kind geen problemen met leren praten, 
integendeel. Het heeft een goed geheugen en een grote woordenschat. Het komt voor zijn/haar 
leeftijd zelfs wijs over. Bij testen valt het �verbale IQ� hoger uit dan de �performale IQ� wat wil 
zeggen dat hij/zij beter in taal is, dan in handvaardigheden. De cijfers vallen erg tegen en dit kan 
ertoe leiden dat de leerkracht denkt dat het niveau te laag is voor een normale basisschool. Vaak 
heeft het ook nog een onhandige motoriek en evenwichtsproblemen. Het kan moeilijker 
automatiseren, zoals noodzakelijk is bij het leren fietsen. Technisch lezen gaat goed, maar 
begrijpend lezen minder en sociale vaardigheden aanleren is ook niet zijn/haar sterkste punt. 
Remedial teachers kunnen dergelijke kinderen vaak vooruit helpen. Een één-op-één contact is 
nuttig. 
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9. ENKELE BUITENLANDSE ONDERZOEKEN 
 
Zoals in de inleiding reeds is vermeld ben ik niet blij met de effecten die medicatie bij ADHD kan 
hebben op een kind. Het is te begrijpen dat ouders en begeleiders wel blij zijn met deze medicatie 
omdat ze dan een rustiger kind in hun omgeving hebben, maar toch� 
 
Tijdens mijn onderzoek naar ADHD ben ik onder andere de bijsluiters en bijwerkingen van de 
medicijnen tegengekomen. Ook heb ik hiervoor Amerikaanse sites gelezen.  
Momenteel zijn er in Amerika bijvoorbeeld aanwijzingen dat Ritalin® (methylfenidaat) de oorzaak zou 
kunnen zijn van het verhoogde sterfgetal bij kinderen. Het schijnt zo te zijn dat het hartfalen toeneemt 
door de medicatie met bijvoorbeeld Ritalin®. Ritalin® staat momenteel in Amerika op de �Black list� van 
de Food and Drug Administration (FDA) geplaatst! Niet echt een rustgevend idee. Wetende dat de 
kinderen met ADHD in Nederland steeds meer met Ritalin® behandeld worden is het wellicht toch tijd 
om eens naar een andere aanpak te kijken. 
 
Verder zijn in Amerika ook onderzoeken gedaan naar het verband tussen methylfenidaat (Ritalin® ) en 
veranderingen in de chromosomen. Onderzoekers aan de Universiteit van Texas M.D. Cancer Center 
in Houston en de Universiteit van Texas Medical Branch in Galveston (UMTB) hebben hun ontdekking 
gerapporteerd in the Journal Cancer Letters. Zij zijn deze studie gestart ondanks dat methylfenidaat al 
meer dan 50 jaar goedgekeurd is voor menselijk gebruik. Er zijn maar verbazingwekkend weinig 
studies naar dit middel; noch bij dieren noch bij mensen. 
Voor dit onderzoek is drie maanden voor aanvang van de medicatie bloed afgenomen bij kinderen en 
3 maanden na het gebruik van de medicatie. Het was verrassend te zien dat alle kinderen met 
methylfenidaat een afwijking in de chromosomen hadden. Deze studie vermeldt niet dat deze kinderen 
daardoor ook kanker krijgen. Het betekent echter dat zij een verhoogde risicofactor hebben om kanker 
te ontwikkelen. Men gaat nu verder onderzoeken of dit resultaat zo blijft of dat het misschien weer 
verandert zodra de medicatie gestopt is. 
 
Zo zijn er ook een onderzoeken gedaan naar natuurlijke vetzuren en hun effect op bijvoorbeeld 
kinderen met ADHD. Deze onderzoeken worden vaak de 'Durham-studie' genoemd (zie bijlagen). Het 
gaat hier om de langketenvetzuren zoals EPA en DHA. Deze blijken goed te zijn voor de ontwikkeling 
van het kind. De Ù � 3 (omega-3)en de Ù � 6 blijken enorm belangrijk te zijn voor de concentratie en 
zij schijnen ook invloed te hebben op gedragsstoornissen en leermoeilijkheden.  
Het lichaam is in staat om uit essentiële vetzuren andere belangrijke langeketenvetzuren te maken 
zoals dihomogamma - linoleenzuur (DGLA) en arachidonzuur (AA; Ù � 6), eicosapentaeenzuur (EPA) 
en docosahexaeenzuur (DHA; Ù � 3). Onze voeding bevat doorgaans veel meer linolzuur dan 
á�linoleenzuur;  de eigen productie van Ù � 3 langeketenvetzuren ligt beduidend lager dan die van de 
Ù � 6 langeketenvetzuren. 
De belangrijkste bron voor á�linoleenzuur zijn lijnzaadolie en walnootolie. De belangrijkste bron van 
EPA en DHA is vette vis, zoals haring, zalm, makreel, sardine en forel. DHA komt ook voor in rood 
vlees, terwijl kip een relatief belangrijke bron van EPA is. Helaas komen noch kinderen noch 
volwassenen aan een voldoende hoeveelheid van deze vetzuren. Vandaar dat aangeraden wordt om 
bijvoorbeeld de zogenaamde visolie supplementen te gebruiken bij ADHD en leerstoornissen. Het 
effect is voor velen nog niet voldoende bewezen. Naar mijn idee kan iedereen het toch proberen; 
baadt het niet het schaadt ook niet. 
 
10. HET ALTERNATIEVE BEHANDELINGSAANBOD 6 
 
 
Wat betreft het alternatieve behandelaanbod kennen we verschillende mogelijkheden zoals:  
 EEG biofeedback. Dit is een behandelmethode waarbij het kind moet leren zijn hersenactiviteit te 

beïnvloeden door te reageren op zichtbaar gemaakte hersengolven met een elektro-encefalogram 
(EEG). Door training van ongeveer een half jaar zou een even groot effect bereikt worden als met 
medicatie. Er is echter nog niet veel wetenschappelijk onderzoek dat dit kan bevestigen. 

 Ù3-vetzuren en DHA. Naar deze stoffen wordt nog onderzoek gedaan. Het is nog niet duidelijk of 
en bij welke kinderen toevoeging zou kunnen helpen. Bij kinderen met tekorten lijken deze 
vetzuren samen met vitaminen mogelijk werkzaam te zijn op het gedrag. 

                                                
6 Stuiterend door het leven; Drs. Rob Rodrigues Pereira 
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 Introductie en eliminatie van allerlei voedingsstoffen, kleurstoffen en suiker. Als er sterke 
verbetering optreedt (is mogelijk!)  is het nuttig om de stof weg te laten. Als er geen  duidelijke 
verbetering optreedt, stel het kind dan niet bloot aan een voortdurende zoektocht naar mogelijk 
negatief werkende producten. 

 Orthomoleculaire behandelingen, zoals vitaminen en kruiden. Volgens velen zouden toevoegingen 
van deze middelen geen bewezen effect hebben. Mogelijk dat het bij kinderen met tekorten toch 
effect zou kunnen hebben op het gedrag. 

 Bioresonantie, acupunctuur, chiropractie, borsteltherapie, BSM de Jong, homeopathie, 
osteopathie, geest uitdrijven, bidden, handoplegging, ontspanningsbehandelingen, en natuurlijk 
massage. Volgens velen hebben al deze behandelingen nog onbewezen effect. 

 
Tja, daar ga je dan � men noemt het onbewezen effect. Ik weet toevallig van mevrouw de Jong dat zij 
al zo�n slordige 28 jaar bezig is met onderzoek naar haar behandelmethode. Zij wordt gesteund door 
een universiteit. In dit geval is er sprake van een enorm groot onderzoek. Ik hoor in ieder geval meer 
dan regelmatig positieve geluiden over haar behandelmethode. En dan heb ik het niet alleen over de 
behandeling van ADHD. Zij boekt ook regelmatig successen met de behandeling van andere 
stoornissen en problemen. Bijvoorbeeld een leesstoornis. Wanneer de ouders zeggen dat hun kind in 
minder dan 1 maand tijd een enorme vooruitgang heeft geboekt, kan dat nooit toeval zijn, volgens mij; 
ondanks dat ik er nog geen 28 jaar onderzoek op heb zitten.  
 
Naar mijn idee kan een kind door een massage in ieder geval rustiger worden. Bovendien krijgt  het  
ook de persoonlijke én respectvolle aandacht waar het vaak zo�n behoefte aan heeft.  
Buiten massage is er ook een haptonomische benadering mogelijk. Dit om bijvoorbeeld aan de 
concentratie te werken. Sommige kinderen zijn gevoelig voor voetzoolreflexmassage. Via deze vorm 
van massage kan men ook voor ontspanning zorgen. Bij herhaalde massagebehandelingen zul je in 
veel gevallen zien dat het effect heeft; kijk maar naar de casus van Peter uit de inleiding. Hij is 
inmiddels gestopt met medicatie en maakt het erg goed (naar eigen zeggen) zonder medicatie, 
ondanks dat hij erg druk is met sporten, werken en studeren en niet vaak behandeld kan worden.  
 
11. MASSAGE BIJ KINDEREN EN BIJ KINDEREN MET ADHD 
 
Op een gegeven moment las ik op de site van Educare over het boekje �Aanraken een 
levensbehoefte� van Marijke Sluijter. Ik ben dit boekje gaan lezen en raakte meer en meer overtuigd 
van het feit dat masseren wel degelijk effect moet hebben op iedereen. Ook op kinderen en 
volwassenen met ADHD! In september 2005 heb ik de workshop naar aanleiding van dit boekje 
gevolgd.  
Na een dag workshop van Marijke Sluijter en het oefenen van deze manier van masseren, moet ik 
zeggen dat de twijfels die ik op dat moment nog had, als sneeuw voor de zon verdwenen.  
Thuis gekomen, heeft iedereen in geuren en kleuren moeten horen hoe het gegaan was, hoe leuk het 
was en dat ik het zeker op de school van mijn zoontje zou bespreken om het daar bij het wekelijkse 
ritueel te gaan toepassen.  
Dat laatste is nog niet helemaal gelukt, maar er is in ieder geval één lerares die het helemaal geweldig 
vond. Ik heb haar het boekje geleend, zij heeft het gelezen en nu moeten we nog kijken of het vanaf 
het komende schooljaar toegepast kan gaan worden. In ieder geval bij de kleuters. Het zou mooi zijn 
om ook met de hogere klassen te gaan werken, maar dan moeten we natuurlijk een contact hebben; 
mogelijk via deze kleuterleidster. Als zij voorbeelden heeft om te vertellen hoe goed het met haar 
groep gaat, kunnen we een stapje verder. We zullen zien wat de toekomst hierin brengt. 
De workshop bij Marijke Sluijter heeft mij nog meer opgeleverd. Mochten er kinderen zijn die niet 
graag aangeraakt worden, dan heb ik nu een paar alternatieven gekregen. Hetzij met zijden 
handschoentjes, spelenderwijs of gewoon een �tekenmassage�. Deze manier van masseren gebeurt 
via het maken van een tekening. Laat het kind bijvoorbeeld de juf of zijn/haar moeder tekenen met 
hele mooie lange haren. De rustige manier om hele erg lange haren te tekenen heeft hetzelfde 
resultaat als een rustgevende massage. In dit boekje staat ook: �In de Verenigde Staten is er 
onderzoek gedaan naar de effecten van massage op gezondheid en ontwikkeling. Onderzoek van het 
Touch Research Institute in Miami laat zien, dat te vroeg geboren kinderen die gedurende tien dagen 
drie keer per dag gemasseerd zijn, 47% harder groeiden dan een vergelijkbare groep niet 
gemasseerde baby�s.� Ze konden daardoor gemiddeld zes dagen eerder naar huis. 
 
Andere studies laten zien dat ook kinderen met aandachtsstoornissen zoals ADD en ADHD of autisme 
profijt kunnen hebben van gestructureerde aanraking. Vermoedelijk is dat te danken aan een 
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combinatie van structurele positieve aandacht en de veranderingen in de lichaamsbiochemie. De 
biochemische huishouding wordt door het stimuleren van de huidreceptoren op orde gebracht. De 
sleutel tot die huishouding zit kennelijk in de huid. Aanraking stimuleert de activiteit van de nervus 
vagus, de zenuwbaan die de afscheiding van hormonen, die een rol spelen bij voedselopname, 
hartslag en ademhaling, enerveert. Hierbij is het zaak dat overstimulatie moet worden vermeden; bij 
overprikkeling kan namelijk de schildklier te hard gaan werken waardoor het kind uitgeput kan raken.  
 
Aanraking is kennelijk een onmisbare sleutel tot gezondheid. Bij onderzoek naar invloed van 
aanraking op de gezondheid van mensen met aids, reuma, kankeren en diabetes is gebleken dat 
aanraking het immuunsysteem versterkt en de pijn vermindert. Dit leidt tot minder behoefte aan 
medicijnen en pijnstillers. De hoeveelheid angst en stresshormonen in het bloed nemen af terwijl het 
niveau van de hormonen oxytocine en serotonine toeneemt. Bij een hoog gehalte oxytocine ontstaat 
een liefdevolle stemming en de neiging tot verzorgen. Ook serotonine is een stemmingshormoon met 
bovendien een pijnstillende werking.  
 
De effecten van massage werken naar twee kanten: zowel bij de gemasseerde als bij degene die 
masseert. Een onderzoek met ouderen die men verwaarloosde kinderen liet masseren, bevestigt dit. 
Niet alleen de gemasseerde kinderen knapten ervan op, ook de vrijwilligers! De bejaarden hadden 
minder last van angst en depressie, hun hartslag verbeterde en het cortisol (stresshormoon) in het 
bloed ging omlaag. Bovendien vonden ze dat zij meer zelfvertrouwen kregen en een beter leven 
hadden. Zij hadden minder behoefte aan de dokter en kregen meer sociale contacten. Huidcontact 
leidt tot emotionele zekerheid en ondersteunt het vermogen tot communiceren. 
 
Tactiele stimulatie heeft aantoonbaar positieve effecten op: 
 De groei 
 De gezondheid 
 Het welbevinden 
 Het leervermogen 
 Het vermogen tot sociaal gedrag 
 Het lichaamsbesef 
 Het communicatieve vermogen 
 
Uit deze onderzoeken blijkt hoe belangrijk aanraking is voor ons algeheel welbevinden. Het onderzoek 
naar huidstimulatie is nog niet afgerond, maar voorlopig is er al voldoende bekend om aan te nemen 
dat huidstimulatie geen luxe maar noodzaak is. 
 
12. DE ROL VAN DE MASSAGETHERAPEUT 
 
De massagetherapeut kan natuurlijk in eerste instantie zorgen voor de nodige ontspanning bij het 
kind. Als het lichaam kan ontspannen, is het voor het �drukke hoofd� ook makkelijker om te 
ontspannen. Deze ontspanning kan op verschillende manieren aangeboden worden. Dit is natuurlijk 
net als bij volwassenen per persoon verschillend. De een vindt voetreflexmassage geweldig, de ander 
een ontspanningsmassage en weer een ander heeft graag een schouder / hoofd massage. Er zijn ook 
diverse ontspanningstherapieën die toegepast kunnen worden. Deze toepassingen zijn vaak goed te 
doen door de wat oudere kinderen.  
 
Maak gebruik van muziek of gesproken verhalen. De ervaring leert dat een kind zich tijdens een 
massage goed kan concentreren op een verhaal dat voorgelezen wordt. 
 
Bestaat de mogelijkheid om aromatherapie toe te passen, gebruik dit dan ook. Het is bekend dat 
bepaalde aroma�s van invloed zijn op de gemoedsrust van de mens, bij kinderen is dat natuurlijk niet 
minder. Als zij de geur in de omgeving prettig vinden zijn zij vaak ook meer bereid om mee te werken 
aan een behandeling . Al is het alleen maar om langer van die lekkere geur te kunnen genieten. Zeg 
dan ook bijvoorbeeld dat de geur speciaal voor hem is gemaakt. Zo�n  opmerking maakt dat het kind 
zich speciaal voelt en voor de verandering eens niet voor een vervelend druk kind wordt uitgemaakt.  
 
Haptonomie is volgens van Dale: "de leer van de tastzin. Het gevoel en het gevoelsleven. Dat inzicht 
verleent in het affectieve gedrag binnen menselijke interacties en relaties.� Vanuit het haptonomische 
standpunt, is het mogelijk om bijvoorbeeld te werken aan de concentratie. Zodra men weet hoe een 
kind communiceert, kun men kijken hoe het beste met dit kind samen gewerkt kan worden. Met 
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communicatie bedoel ik dan de manier waarop het spreekt (verbaal), zich beweegt en hoe de gebaren 
en gezichtsuitdrukkingen zijn tijdens de communicatie (non-verbaal). Wanneer het kind hier aan toe is 
en wil kan men het kind bijvoorbeeld evenwichtsoefeningen kunnen laten doen. Het kind moet zich 
dan  goed concentreren. Ook een leuke manier om de concentratie te verbeteren is jongleren.  
 
Wanneer een kind graag beweegt, speel daar dan op in en laat het zich lekker uitleven (�uitkuren�). 
Gebruik dat beweeglijke en probeer het om te buigen tot een positieve manier van bewegen, een 
manier die niemand irriteert. Vaak leiden overbeweeglijke kinderen met ADHD tot irritatie bij 
volwassenen. Dit leidt tot reacties als: �Kun je nou nooit eens een keertje stilzitten?� �Moet je altijd met 
je voeten gaan zitten wiebelen?� �Moet je nou echt altijd rondrennen in huis?� 
 
Is het kind angstig dan zou acupressuur een mogelijkheid voor behandeling kunnen zijn. Door 
bijvoorbeeld de zogenaamde stressformule is wellicht al wat van de angsten verminderen. Ook 
hiervoor is aromatherapie mogelijk Al heeft het kind alleen al het idee dat er iemand is die hem serieus 
neemt en wil helpen, wordt de deur vaak al weer open gezet. 
 
De massagetherapeut heeft ook een rol in het coachen van het gezin van het kind dat behandeld 
wordt. Dit betekent niet de ouders de les lezen en ze vertellen wat ze allemaal �verkeerd� doen. Iedere 
ouder doet zijn best zo goed mogelijk zijn kind(eren) op te voeden. Dit doen ze ook altijd met alle 
liefde die zij hebben. En wie weet nou helemaal hoe een kind het beste opgevoed kan worden? 
Iedereen doet zijn best en heeft in principe de beste intenties met het opvoeden van zijn kinderen.  
Bij het coachen van een gezin wordt, samen met de ouders en het kind, gekeken hoe het leven met 
ADHD zo aangenaam mogelijk gemaakt kan worden.  
  
Bijvoorbeeld het aanpassen van de dagindeling. Als er een druk gezinsleven is, heeft dat natuurlijk 
zijn effect op het kind. In een gezin met twee werkende ouders komt het nogal vaak voor dat er 
�s - morgens erg veel moet en dus haast geboden is. De kinderen moeten op tijd naar school en de 
ouders moeten op tijd op hun werk zijn.  
Een oosterse wijsheid luidt: �heb je haast, neem dan een omweg.� Dit betekent neem eens wat meer 
tijd zodat dit haasten wordt verminderd, dus sta eens een half uurtje eerder op. Op die manier is er 
meer tijd voor het ontbijt en het aankleden. Leg alles klaar op de avond tevoren, zodat er meer rust is 
�s morgens voordat iedereen op zijn haar plaats van bestemming moet zijn. Als de dag rustiger kan 
beginnen, heeft dat zijn weerslag op de hele dag. 
 
In plaats van te mopperen kan men het kind ook het advies geven om buiten te gaan voetballen, te 
rennen of te fietsen. Het geeft niet als het regent, weer binnen wordt het kind afgedroogd en krijgt hij 
droge kleren aan. Probleem opgelost en het kind is de overtollige energie kwijt. 
 
Praat eens met de leerkracht van het kind praten. Vertel vooraf duidelijk dat men de tijd wil nemen 
voor het gesprek en het dus niet in vijf minuten wilt afraffelen. Vraag hoe zij op school denken over het 
�drukke� kind. Misschien is een zogenaamde �time-out hoek� iets voor het kind, waardoor het beter 
mee zou kunnen met de andere kinderen, zonder een stoorzender te zijn. Een �time-out hoek� is een 
plek in de klas waar het kind dat zich even niet prettig voelt omdat het bijvoorbeeld te lang stil moet 
zitten, letterlijk even een time-out kan nemen. Even ertussenuit kunnen, heeft vaak als resultaat dat 
het kind het prettiger gaat vinden op school omdat ze hem accepteren zoals hij is. Als een kind weet 
dat die acceptatie er is, heeft het ook meer zin om zijn best te doen in de klas. Er zal niet zo vaak 
geprobeerd worden de aandacht op te eisen, al dan niet negatief. De sfeer in de klas wordt hierdoor 
ook beter en de klasgenootjes reageren niet meer zo vervelend. 
 
Wanneer men op diverse positieve manieren bezig is om iedereen, die betrokken is bij de opvoeding 
van het kind, te doen begrijpen wat ADHD is en hoe je er mee om kunt gaan, is de helft van de strijd al 
gestreden. Zodra dat begrip er is, verloopt alles een stuk soepeler, waardoor het kind zich ook weer 
rustiger voelt en zich beter gedraagt. Het hoeft zich niet meer te bewijzen. Het krijgt de aandacht die 
het nodig heeft. Er wordt niet meer aan de lopende band op hem gemopperd. Ook wordt met de 
onrustige, en misschien ook wel agressieve, uitbarstingen positief omgesprongen waardoor er minder 
vervelende situaties ontstaan. 
 
Tegelijkertijd moet de massagetherapeut natuurlijk ook eerlijk zijn naar zichzelf. Wanneer het idee 
ontstaat dat massagetherapie niet meer toereikend genoeg is, dient men dit ook toe te geven. Er zijn 
talloze therapieën en behandelmogelijkheden die deze manier van behandelen kunnen aanvullen. 
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Wanneer het kind goed is geobserveerd en er een duidelijk beeld bestaat van de meest optimale 
behandeling, dan weet de therapeut welke andere hulpverlener kan worden ingeschakeld om de 
behandeling te ondersteunen.  
 
13. CONCLUSIE 
 
Tijdens mijn opleiding heb ik diverse mensen (waaronder artsen, kinderfysiotherapeuten, leerkrachten 
in het speciaal onderwijs) warm te krijgen voor een behandeling van kinderen met ADHD. 
De meeste mensen die rechtstreeks met deze kinderen werken blijken heel positief te staan tegenover 
mijn idee van behandelen. Echter, een directeur of leidinggevende heeft altijd het laatste woord en zij 
willen de behandeling niet testen zo lang de methode niet bewezen is.  
Wanneer een huisarts of medisch specialist er positief over zou zijn, zou de kans groter zijn om er iets 
mee te gaan doen. Echter ook deze mensen willen (en kunnen) niet iets proberen wat nog niet 
wetenschappelijk is vastgesteld. Dus even kort door de bocht genomen: sorry meid, leuk idee, maar 
onmogelijk om hier toe te passen. Plaats maar een advertentie. Tja, en hierop komen geen reacties. 
Als er al een reactie komt is dat vaak in de trant van: �is deze behandeling bekend bij de huisarts? 
wordt deze behandeling ook vergoed?� Het antwoord op de laatste vraag kreeg ik via Marja en stond 
achteraf bezien ook vermeld in het boek �Stuiterend door het leven�. 
Via de opleiding ben ik in contact gekomen met Marja van der Ende, een medestudent die via de 
modulaire opleiding haar massagetherapie doet. Marja heeft het �geluk� een moeder en dochter met 
ADHD te behandelen. Deze mensen betalen Marja uit hun persoonsgebonden budget (PGB). Dit PGB 
moet aangevraagd worden bij het het Centraal Indicatie Orgaan. De kans bestaat dat er binnenkort 
veel gaat veranderen in de wetgeving, het is dan ook zinvol om regelmatig de websites te raadplegen. 
Het PGB is bedoeld voor (para)medische begeleiding, maar kan in sommige gevallen ook worden 
ingezet voor ondersteuning bij onderwijskundige taken. Het wordt bovendien gebruikt voor een verblijf 
in een logeerhuis voor een weekeinde of in de vakantie. Het budget wordt vastgesteld op basis van de 
benodigde zorg. De mensen die door Marja worden behandeld, komen ook regelmatig terug om als 
het ware preventief behandeld te worden. 
 
Peter is gestopt met zijn medicatie (hij is een volwassen man) en mijn neefje is voor het grootste deel 
van de medicatie af. Hij gebruikt alleen een kleine dosis Ritalin® om het begin van de schooldag 
(alleen de schooldagen) goed door te komen. Verder maakt hij gebruik van zijn time-out hoek op 
school en thuis laat iedereen hem meer zijn gang gaan. Iedereen geeft hem ook de kans zich te 
�ontladen� als dit nodig is. Al met al toch wel erg positief naar mijn mening.  
 
Vanuit de theorie heb ik voldoende argumenten gevonden om de eerste twee vragen uit mijn 
vraagstelling positief te kunnen beantwoorden. De derde vraag heb ik jammer genoeg niet verder 
kunnen toetsen. Wie weet komt dat in de toekomst nog wel. Ik heb inmiddels gesproken met een 
psycho motorisch therapeut. Hij heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van kinderen. Op dit 
moment behandelt hij nog aan huis. Hij verwacht volgend jaar een praktijkruimte te hebben en hoopt 
dan te kunnen gaan samen werken in de behandeling van kinderen met ADHD. Hij was de enige 
therapeut in mijn woonomgeving die positief stond tegenover mijn idee van behandelen.  
 
Verder heb ik gelukkig ook nog wat mensen warm kunnen krijgen voor het masseren van kinderen. In 
maart van dit jaar las ik het artikel Massage tegen Pesten (zie bijlagen). Hierin wordt beschreven dat 
op een basisschool in Deventer de leerlingen elkaar twee keer per week een ontspannende massage 
geven. Deze massages duren ongeveer 7 minuten, waarna de rollen worden omgedraaid en er weer 
ongeveer 7 minuten wordt gemasseerd. Na de sessie kijken de kinderen elkaar in de ogen en 
bedanken elkaar voor deze gunst. Op deze manier leren kinderen elkaar waarderen, respecteren en 
accepteren. Op buitenlandse scholen is hierdoor onder andere het pestgedrag onder de leerlingen 
afgenomen met een percentage van ongeveer 15 naar 0. Voor wie hierin is geïnteresseerd verwijs ik 
graag naar het boek �Aanraken een levensbehoefte�. 
 
De balans slaat positief uit.  
Ik had natuurlijk gehoopt op meer medewerking wat betreft mijn onderzoek in de praktijk. Toch blijf ik 
er van overtuigd dat massagetherapie een duidelijk verschil kan maken in de behandeling van ADHD, 
zowel bij volwassenen als kinderen. 
Nu ik heb gezien wat het hebben van begrip heeft veranderd voor mijn neefje en wat het effect is van 
rust in relatie tot zijn medicijngebruik heeft het mij nog meer gesterkt om hiermee ook verder te gaan  
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Zoals besproken met de psychomotorische therapeut, ga ik zeker in het nieuwe jaar contact met hem 
opnemen. Wie weet is hij mij wel voor. We zullen zien.  
 
DANKWOORD 
 
 
Ik wil graag iedereen danken die achter mij heeft gestaan in mijn keuze en mij onvoorwaardelijk 
hebben gesteund.  
In het bijzonder mijn man Frans en zoon Wessel voor alle geduld en de tijd dat ze me met rust 
moesten laten als ik weer eens met mijn opleiding bezig was. Mijn neefje Mike omdat hij zonder dat hij 
het wist mij een reden heeft gegeven deze scriptie te maken.  
Peter, die ik dankbaar heb gebruikt om te oefenen met masseren. Bij hem heb ik ook het effect dat 
een massage bij een persoon met ADHD heeft, kunnen zien en met hem heb ik het ook kunnen 
bespreken.  
Ine, een vriendin van de familie; kinderverpleegkundige en opleider tot kinderverpleegkundige in het 
Erasmus MC. Zij heeft mij vaak op een positieve en kritische wijze bij de les weten te houden.  
Orthomoleculair geneeskundige Jan Blaauw, die mij diverse artikelen heeft gemaild over ADHD en 
zijn visie hierover. 
Drs. Rob Rodrigues Pereira, kinderarts sociale pediatrie en ook coördinator van het Nederlandse 
Netwerk voor ADHD - kinderartsen. Hij heeft mij gewezen op zijn boek dat hij in samenwerking met de 
stichting Balans, Spreekuur thuis en Inmerc BV heeft uitgegeven.  
Uit dit boek heb ik het grootste deel van de informatie gehaald voor de basis van mijn scriptie. Het 
boek is een aanrader voor iedereen die meer wil weten over ADHD. 
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 Rodrigues Pereira R., Stuiterend door het leven?, Balans+Inmerc 

 
 
Folders en tijdschriften 
 ADHD wachtkamer special (3-2005; 1-2006)Academic pharmaceutical productions BV 
 Balans Magazine April 2005, Balans Publicaties 
 Balans Belang April 2004, Balans Publicaties 
 Diverse folders van Balans Inforeeks, Balans Publicaties 
 Kinderen met ADHD, aandachtstoornissen, concentratiestoornissen, hyperactiviteit, impulsiviteit 
 Kinderen met ADD, Stoornissen in de functies van aandacht, concentratie en gedragsuitvoering 
 Tijdschrift Kinderverpleegkunde, VVKV 
 J/M 4 tot 12 en J/M pubers, ADHD special 2005, Weekbladpers 
 Educare nr. 2  2004, Stichting Universele opvoeding 
 
Artikelen 
 Aandachtstekort � hyperactiviteitstoornis (ADHD); achtergronden, diagnostiek en behandeling, 

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2000, 2 september; 144 (36) 
 Erfelijke factoren bij aandachtstekort � hyperactiviteitstoornis, Nederlands Tijdschrift voor 

Geneeskunde 2005 30 juli; 149 (31) 
 Nieuwsbericht: Massage tegen pesten, Algemeen Dagblad  
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Websites en URLs 
 
www.fysioforum.nl 
www.thelancet.com seminar over ADHD 
http://ww.nlm.ni.gov/medlineplus/druginfo/uspdi/202031.html info over amfetamines 
www.medscape.com info over dekstroamfetamine 
www.apotheek.nl info over diverse medicijnen 
www.apotheek.startpagina.nl info over diverse medicijnen 
www.Gezondheid.nl info over diverse medicijnen 
http://rilatine.blogeiland.nl amfetamine bij ADHD, forum, FDA slaat alarm (augustus 2005 ) 
www.janssen-cilag.nl diversen ADHD 
www.remedyfind.com forum 
www.massagemagazine.com 
www.medicalnewstoday.com 
www.medipreventiecentrum.nl 
www.adhdbehandelcentrum.nl 
www.ntvg.nl 
www.vvkv.nl 
http://www.msngroups/adhdhebbenwij forum 
www.adhd.nl 
www.adhd.pagina.nl 
www.alledagenheeldruk.nl 
www.adhd-kinderen.nl 
www.balansdigitaal.nl 
www.impulsdigitaal.nl 
www.springfieldnutra.com 
www.oudersenrugzak.nl 
www.persaldo.nl 
www.lcig.nl 
www.ciz.nl 
www.lvio.nl 
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