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Aan de andere kant is vaak ook wel gerechtvaardigd. 
Sommige kinderen lopen ook gewoon vast in relaties, 
de maatschappij of structuren. Bijvoorbeeld iemand 
met PDD-NOS kan helemaal uit het veld geslagen zijn 
door ontwikkelingen in de maatschappij. In zo’n geval 
kan de angst van ouders dus wel gerechtvaardigd zijn. 
Het verschilt echt per persoon.”

Waar lopen ouders en kinderen tegenaan?
“Het plotselinge omgaan met veranderingen is voor 
een grote groep lastig en een ander punt is het om-
gaan met sociale contacten. Als ouders heb je geen 
zicht op een jongere die bijvoorbeeld op kamers zit. 
Ziet hij nog wel mensen?
Veel mensen met ADHD of PDD-NOS hebben last van 
prikkels en ouders zijn bang voor die prikkels omdat 
ze weten dat hun kind over de rooie gaat als er teveel 
prikkels zijn. 
Het basale van wat je nodig hebt in je leven is struc-
tuur. Met kinderen maak ik wel eens gebruik van 
picto’s en bij jongeren maak ik wel eens een agenda 
zodat je echt structuur aanbrengt. Als ze op eigen 
benen staan is het de vraag wie de structuur in de 
gaten houdt. Soms kunnen mensen met PDD-NOS of 
ADHD dat zelf, maar wie doet dat als ze het niet zelf 
kunnen?”

Wat voor rol speelt u bij dit soort vraagstukken?
“Volgens het DSM-boekje (handboek voor de classi-
ficatie van psychische stoornissen – red.) moet je aan 
een aantal voorwaarden voldoen wil je de diagnose 
ADHD of PDD-NOS krijgen. Bij psycho-educatie ga je 
die voorwaarden af om te kijken of jongeren (of hun 
ouders) zichzelf daarin herkennen. Zo ga je de diag-
nostiek eigen maken bij de jongere en de ouders. 
Als ouders en de jongere dit begrijpen kun je al veel 
moeilijkheden verhelpen of voorkomen. 
Daarnaast is ook belangrijk wat een beperking met 
bijvoorbeeld een jongere doet. Als je als ADHD’er 
iets niet goed georganiseerd krijgt en daardoor bij-
voorbeeld veel beloftes hebt gemaakt die je niet kan 
nakomen, vinden mensen dat over het algemeen 
niet leuk en krijg je narigheid. Dat doet iets met je 
zelfbeeld, want je had het zo goed bedoelt. Dan 
geldt ook heel sterk de vraag wat een beperking met 
jou doet. Ook geloofsvragen spelen hierbij een rol. 
Hoe ziet God jou? Als hulpverlener kan ik hierin hel-
pen door samen antwoorden te geven op dergelijke 
vragen.“

Wat voor invloed hebben deze vragen op het losla-
ten van jongeren met een beperking?
“Ik denk dat ouders veel moeten weten van de diag-
nostiek om iemand los te kunnen laten. Maar als je 
veel weet is het soms ook moeilijker. Je kan geen blad 
openslaan of er staat wel een verhaal in over PDD-
NOS of ADHD. Ook op internet is heel veel informatie 
beschikbaar. Dit kan ervoor zorgen dat jongeren of 
ouders schrikken: Ben ik dit? Of is mijn kind dit? Van-

daar dat ik het van belang vindt om met jongeren 
zelf aan de slag te gaan met wie zij zijn.”

Is dat de eerste stap? Wie ben je en waarom ben je 
zoals je bent?
“Dat denk ik wel, maar tegelijkertijd ook kijken naar 
de gevolgen. Snap je nu waarom je bijvoorbeeld vaak 
op de gang moest op school. Dus we gaan dan ook op 
school vertellen wat er met je aan de hand is. Dat is ei-
genlijk iemand verontschuldigen. Niet de verantwoor-
delijkheid afnemen, want je mag je niet verschuilen 
achter je diagnostiek. 
Soms zijn er natuurlijk wel pittige noten te kraken. 
Soms moet een jongere uit huis omdat hij of zij het 
niet trekt, of de ouders het niet trekken. Dan kom je 
bijvoorbeeld uit bij weekendopvang of bij zorgboerde-
rijen en dergelijken.”

Ik kan me voorstellen dat zo’n stap ingrijpend is.
“Dat is dramatisch. Soms kan het lekker zijn voor een 
ouder, maar daar voelen ze zich dan vaak weer schul-
dig over. Aan de andere kant: wie zet z’n eigen kind 
buiten de deur? En als het op een andere plek heel 
goed gaat kan het heel moeilijk zijn: waarom lukt het 
ergens anders wel en bij mij niet?
Ook als het ergens anders niet goed gaat geeft dat 
negatieve gevoelens. Dus eigenlijk is het altijd moeilijk, 
wat er ook gebeurt.”

Hoe kan je als ouders omgaan met het loslaten van 
een kind?
“Daar kan je niet zomaar een blauwdruk op leggen. Je 
moet naar het kind kijken, wat hij of zij nodig heeft. 
Soms kan je dat als ouders zeggen, maar soms kan je 
dat beter als hulpverleners zeggen.
Het mooiste vind ik, wanneer ouders en jongeren zelf 
kunnen bepalen waar de handicap ligt en wat de jon-
gere moeilijk vindt. Dan kan je iets van begeleid wo-
nen aanvragen, of een beschermde woonvorm, of een 
kamertraining. Dat is dan samen zoeken naar wat past 
bij de jongere en wat mogelijk is.
Ik denk dat ouders veel kunnen hebben aan herken-

ning bij anderen. Laat ze niet in hun eentje vechten. Er 
zijn in iedere kerkelijke gemeente wel mensen die met 
hetzelfde worstelen: gedeelde smart blijft nog steeds 
halve smart.”

Hoe kan je als ouders ondervangen dat het mis gaat?
“Helemaal ondervangen kan je het natuurlijk nooit. 
Maar je moet in ieder geval contact houden, dat is 
enorm belangrijk. Vanuit een vertrouwde relatie kan je 
over puinhopen heen kijken en indien nodig vergeven. 
Dan moet die vertrouwde relatie er natuurlijk wel zijn.
Ik zie ook dat veel ouders steun hebben aan het geloof. 
Ze kunnen hun kind overgeven aan de Hemelse Vader. 
Hij is Degene die je kind kan zien als jij dat niet kunt.”

Wouter Wieman

Heeft u ook behoefte aan lotgenotencontact bij u in de 

buurt? Mail dan uw vraag naar info@opwegmetdeander.nl.

Casus
“Ik denk aan een ADHD-gezin. De vader is 
een echte ADHD’er en er zit heel veel energie 
in hem en zijn kinderen. Hij praat veel, heeft 
veel ideeën in zijn hoofd, maar is soms niet 
te volgen in zijn heftigheid. Ze zijn binnen 
gekomen bij ons met hun zoon. Ook hij heeft 
ADHD, dat was bij ons al snel duidelijk: een 
echte stuiterbal. Met dit gezin hebben we het 
hierover: herkennen jullie dit? Dat was direct 
het geval bij de vader. De ouders hebben veel 
onzekerheid over de toekomst van hun kin-
deren. Is er iemand die zoveel van hen houdt 
die deze chaos/drukte kan verdragen?”

Casus
“Ik ken ouders waarvan de zoon wil gaan 
studeren en daar zien zowel de ouders, als 
de zoon erg tegenop. Het blijkt dan uitein-
delijk, met hulpstukken, wel erg goed te 
gaan. De spanning van tevoren is dan aan-
wezig, maar de verwachtingen bleken te 
laag gespannen.
Er zitten vaak veel pijnmomenten in voor de 
ouders. Als je kind uit huis is moet je loslaten 
en raak je de controle kwijt. Je zou iedere 
dag kunnen bellen of de medicijnen ingeno-
men zijn, maar dan nog kan je het moeilijk 
controleren. Soms zijn dan de verwachtingen 
te laag, of zien ze beren op de weg die er 
niet zijn.”

“Het mooiste vind ik, wanneer ouders en 
jongeren zelf kunnen bepalen waar de handicap 

ligt en wat de jongere moeilijk vindt.”


