Groei aantal kinderen behandeld voor psychische klachten
(in procenten per jaar)
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Amsterdam *c Bijna één op de rwintig kinderen in de basisschoolleef-

tijd krijet medicatie wegens een gedragsstoornis, vooral ADHD. 'Een
zorgelijke tendens', noemde hoogleraar neuropsychologie Jaap Oosterlaan van de VU dat gistermorgen

tijdens de Jaarbijeenkomst van de
Stichting Kinderpostzegels in het
Amsterdamse Rijksmuseum. Dat is

niet alles: het aantal kinderen dat
middelen krijgt voor depressie en
angsten, dyslexie of om te slapen
ziethij ook 'enorm stijgen'.
Zo'n 4,5 procent van alle kinderen
tussende4 en derS jaarkreeginzog
één of andere vorm van medicatie.
In 2oog was dat nog één procent.
Oosterlaan kan niet geloven dat het
aantal kinderen met ADHD in tien
jaar tijd zó sterk is gegroeid. ,,Dat
percentage is te hoog."
Meestal zijn het de meesters en juffen de eerste die'symptomen' van
ADHD zien. Zlj vragen de ouders
om het kind bij jeagdzorg te laten
onderzoeken. Dat doen de ouders
doorgaans, want de leerkracht heeft

Leerkracht ziet
'symptomen van
ADHD het eerst
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een stok achter de deur. Drukke kinderen,'die de les verstoren' en'waaf

hij niets

mee kan', willen leerkrachten niet in hun klas.
Oosterlaan merkt dat de grenzen
verschuiven. Tien jaar geleden vroegen de leerkrachten nog om medica-

tie van overduidelijk zeer drukke,
opstandige en zelfs agressieve leerlingen. Nu gaat het ook om kinderen met milde symptomen.
Een kanttekening is op zijn plaats:
de stichting farmaceutische Kengetallen in Den Haag stelt vast dat het
aantal rc-jarige kinderen dar voor

het eerst middelen tegen ADHD

(methylfenidat) kÍiïgt dit jaar voor
het eerst is gedaald. Daaruit maakt
onderzoekster Jacqueline Janssen
op dat de hype over zijn hoogtepunt
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vraag waaÍom zoveel kinderen Rita-

lin, Concerta en andere'stimulantia'
slikken. Zijkwam tot de voorzichtige conclusie dat er

kel'is.

een'systeemprik-

Veel organisaties hebben be-

De Gezondheidsraad deed afgelo-

lang bij de medicalisering van kinderen, verklaart VU-hoogleraar
Oosterlaan: de farmaceutische industrie bijvoorbeeld, maar ook

pen zomer ook onderzoek naar de

scholen en behandelaars. Als een

heen is.

2007

kind een'indicatie' heeft, krijgen de
basisscholen extra budget voor re-

men de lessen niet langer verstoren
(zie kader boven dit artikel). De aan-

medial teachters, leerkrachten, leer-

pak draait om'structuur en voor-

lingen en lesmateriaal.
Met geld van de stichting Kinder-

spelbaarheid'. Veenman gaat er van
uit dat leerkrachten die op een goede manier omgaan met drukke kinderen in deklas de ouders niet meer
om medicatie zullen vragen .Zo vermindert het aantal kinderen dat in
contact komt met jeugdzorg.

postzegels ontwikkelde neuropsychologe Betty Veenman van de VU
de lesmethode'Druk in de klas', die
ervoor kan zorgen dat kinderen met
ADHD en andere gedragsproble-

