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Samenvatting 
 

De laatste jaren worden steeds meer kinderen aangemeld voor ADHD-onderzoek omdat 

zij zich niet kunnen concentreren op school, veel bewegen – ook op ongepaste 

momenten- en impulsief zijn in hun gedrag. Geschat wordt dat van de kinderen tot 12 

jaar 2 tot 7% uiteindelijk de diagnose ADHD krijgt, waarna vaak therapie in de vorm van 

medicijnen en/of cognitieve gedragstherapie wordt voorgeschreven. De resultaten met 

deze therapievormen zijn goed, maar het gebruik van medicijnen heeft ook de nodige 

bijwerkingen. 

In de complementaire sector zijn ook meerdere therapievormen te vinden die aangeven 

ADHD-symptomen te kunnen verminderen. Denk dan aan het volgen van een strikt dieet 

(RED), Chinese Geneeskunde, reflexintegratie of orthomoleculaire therapie. Elke therapie 

heeft zijn eigen visie op ADHD en daarmee ook zijn eigen oplossing.  

Ook binnen kinesiologie wordt gesteld dat een behandeling de symptomen kan 

verminderen. Tot op heden is er echter geen onderzoek naar gedaan of dat daadwerkelijk 

zo is.  

Voor het schrijven van deze scriptie is onderzoek gedaan naar in welke mate kinesiologie 

ADHD-symptomen kan verminderen en welk protocol daar dan het meest geschikt voor 

is. 10 Kinderen, waarvan 3 met medicatie, hebben in een periode van 4 maanden 

meerdere kinesiologiebehandelen ontvangen. Voorafgaand aan de sessies en achteraf is 

door de ouders en de leerkrachten een vragenlijst ingevuld, en de uitkomst van deze 

vragenlijst is met elkaar vergeleken. 

Uit de resultaten is gebleken dat deze 10 kinderen baat hadden bij kinesiologie. Vooral de 

concentratie is verbeterd in zowel de groep met als zonder medicatie, maar ook de 

beweegdrang en impulsiviteit zijn verminderd. Dit wordt door zowel de ouders als 

leerkrachten aangegeven. 

De onderzoeksgroep was te klein om in het algemeen te kunnen zeggen, dat kinesiologie 

helpt de ADHD-symptomen te verminderen. De resultaten van dit kleine onderzoek zijn 

veelbelovend en vragen om een onderzoek op grote schaal, zodat daarna wel de 

conclusie kan worden getrokken of kinesiologie helpt ADHD-symptomen te verminderen. 
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1. Probleembeschrijving 

 

Elk jaar worden de nodige kinderen aangemeld voor een ADHD-onderzoek. Aanleiding is 

dat ze (onder andere) op school moeite hebben met concentreren, veel beweegdrang 

hebben, en/of erg impulsief zijn.  

Wanneer wordt besloten tot een onderzoek, wordt een kind door de huisarts 

doorverwezen. Naar een wachtlijst… Deze wachtlijst is in de afgelopen jaren flink 

gegroeid, waardoor kinderen (en volwassenen) heel erg lang moeten wachten op een 

onderzoek, en indien gewenst een behandeling of medicatie. De wettelijke Treek-normen 

(Zorginstituut, 2021) worden lang niet altijd gehaald. In deze Treek-norm hebben 

zorgaanbieders en verzekeraars afgesproken wat redelijke wachttijden zijn in de zorg. Dit 

is de maximale aanvaardbare wachttijd. Concreet betekent dit 4 weken van aanmelden 

tot intake; 10 weken van intake tot 1ste behandeling. In sommige gemeentes is de 

wachtlijst voor intake met 7 weken al ruim boven de norm, op andere plaatsen kun je 

ruim 20 weken moeten wachten op een afspraak (Karakter, 2021). 

 

Mag een kind eindelijk op gesprek komen bij een psychiater of kinderarts, dan begint het 

pas. Vragenlijsten invullen, interviews en een onderzoek. 

Geschat wordt dat van de kinderen tot 12 jaar 2 tot 7% uiteindelijk de diagnose ADHD 

krijgt (Jeugdinstituut, 2021). 

Als de diagnose gesteld is, kan er, indien gepast, medicatie voorgeschreven worden. Ook 

het uitzoeken van de juiste medicatie met de passende dosering uitzoeken kan enige tijd 

in beslag nemen. En als die gevonden is, is er eindelijk wat rust in het hoofd en lijf. 

 

Zoals heel veel medicatie is ook medicatie voor ADHD niet zonder bijwerkingen. 

Verminderde tot geen eetlust, misselijkheid, slapeloosheid, hoofdpijn, paniekaanvallen, 

hartkloppingen, depressieve klachten, onrustig en/of zenuwachtig gevoel (Kompas, 

2021) zijn klachten die vaak (1-10%) of zeer vaak (≥10%) genoemd worden. Klachten 

waarvan je je kunt afvragen wat erger is: ADHD of de bijwerkingen van de medicijnen 

tegen ADHD. 

 

ADHD wordt ook wel gezien als een andere prikkelverwerking in het brein. Het filter in 

het brein, verantwoordelijk voor het adequaat doorlaten van prikkels, werkt dan anders. 

Daarin heb je 2 varianten: overprikkeling en onderprikkeling. Bij overprikkeling komen te 

veel prikkels door het filter heen, bij onderprikkeling te weinig. Beide vormen hebben als 

gevolg dat je je minder goed kan concentreren. Ben je overprikkeld dan ga je veel 

bewegen om van de prikkels af te komen. Deze moeten eruit. Ben je onderprikkeld, dan 

ga je ook veel bewegen, maar dan juist om meer prikkels binnen te krijgen.  

 

Bij kinesiologie werken we met het brein en het lijf. Met bepaalde kinesiologietechnieken 

werken we met bijzondere delen van het brein, zoals het limbisch systeem, waar onder 

meer prikkelverwerking plaats vindt. Daardoor kunnen wij als kinesioloog werken aan het 

verwerken van prikkels in het lijf.  

Een probleem in de prikkelverwerking geeft stress, en stress zorgt weer voor 

overprikkeling.  

Bij kinesiologie kunnen wij de stress die ons niet dient uit het lijf halen. Stress die ons 

belemmert in ons functioneren, in ons denken en/of in ons doen. Oftewel, we kunnen 

werken aan de overprikkeling en de uitingen van deze overprikkeling in het gedrag. 
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Figuur 1: Wisselwerking overprikkeling en stress 

 

Als we naar ADHD kijken als een prikkelverwerkingsstoornis die stress geeft (en vv), en 

we met kinesiologie zowel stress kunnen reduceren als prikkelverwerking kunnen 

verbeteren, dan wordt het interessant om te kijken of de symptomen die wij toeschrijven 

aan ADHD, ook afnemen na een aantal kinesiologiebehandelingen. 
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2. Doelstelling, hoofdvraag en subvragen 

 
In dit hoofdstuk ga ik verder in op de doelstelling van mijn onderzoek en de hoofdvraag 

van mijn onderzoek. Daarnaast benoem ik de subvragen die in dit document beantwoord 

worden. 

2.1  Doelstelling 

Het doel van mijn onderzoek is inzicht te krijgen in wat een kort traject van 5 

kinesiologiebehandelingen doet bij kinderen waarbij het vermoeden van ADHD bestaat en 

die op de wachtlijst staan voor het al dan niet verkrijgen van deze diagnose, of deze 

diagnose reeds hebben gekregen van een bevoegd arts. 

 

Met deze inzichten kunnen we bepalen of kinesiologie een aanvullende 

therapiemogelijkheid is naast de huidige therapieën. 

 

2.2  Hoofdvraag 

Op welke wijze kan kinesiologie bijdragen aan het verbeteren van concentratie en het 

verminderen van hyperactiviteit en impulsiviteit bij een kind waarbij het vermoeden van 

ADHD bestaat, gemeten aan de hand van genormaliseerde vragenlijsten (ADHD-

vragenlijst)? 

 

2.3  Subvragen 

In dit document wordt nader ingegaan op de volgende subvragen: 

1. Wat is ADHD? Wat zijn de symptomen?  

2. Welke behandelstrategieën worden in de reguliere geneeskunde ingezet, en wat 

zijn de resultaten van deze behandelstrategieën? 

3. Welke interventies op complementair gebied, waaronder kinesiologie, worden 

ingezet en hoe succesvol zijn deze?  

4. Welke effecten zijn meetbaar op het gebied van ADHD-symptomen 

- In de totale groep 

- Specifiek in de groep met medicatie 

- Specifiek in de groep zonder medicatie 

- Per aandachtsgebied (concentratie, hyperactiviteit en impulsiviteit), ook hier 

uitgesplitst naar met en zonder medicatie 

Aangegeven door de ouders en de leerkracht. 

Welke kinesiologie-protocollen worden dan het meest gebruikt? 

5. Welke neveneffecten zijn nog meer genoemd, danwel meetbaar? Denk dan 

bijvoorbeeld aan het makkelijker in slaap vallen of minder (vaak) boos reageren.  

6. Welke conclusies mogen naar aanleiding van punt 4 en 5 getrokken worden ten 

aanzien van de hoofdvraag? 

Ad 4: Zonder dat wij (actief) iets veranderen aan de omgeving (prikkels), is er dan iets 

veranderd aan het concentratievermogen, de hyperactiviteit danwel de impulsiviteit na 1 

of meer kinesiologiebehandelingen? Op welke wijze is er iets veranderd? 

Ad 5: Deze neveneffecten kunnen uit de vragenlijsten komen, of uit de gesprekken met 

ouder en/of kind. 

 

Bij het werven van de onderzoeksgroep heb ik me op gericht op: 

- 1 groep kinderen die op de wachtlijst staan, dus nog geen medicatie gebruiken of 

gebruik maken van een andere therapiesoort. Op deze manier wil ik interferentie door 
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meerdere interventies zoveel mogelijk uitsluiten. 

- 1 groep kinderen die medicatie gebruikt, hierin stabiel is, maar waarbij nog steeds 

klachten gerelateerd aan ADHD bestaan. 

Kinderen blijven ook gedurende mijn behandeltraject medicatie gebruiken! Ik ben niet 

bevoegd te adviseren over het gebruik, het afbouwen of het stopzetten van medicatie. 

Dit moet in overleg met de behandeld arts gebeuren. 
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3. Aanpak 
 

Voor het uitvoeren van dit onderzoek zijn de onderstaande stappen doorlopen. 

 
Figuur 2: stappenplan onderzoek 

 

3.1 Literatuuronderzoek 

Ik heb een literatuuronderzoek gedaan naar wat ADHD is en welke symptomen iemand 

dan vertoont. In het onderzoek naar wat ADHD is, stuitte ik ook op literatuur die 

beschreef wat ADHD vooral niet is. Ook die heb ik bestudeerd en verwerkt. 

Voor antwoord op de vragen naar de reguliere en complementaire behandelwijzen van 

ADHD en de resultaten hiervan, heb ik zowel in boeken als op internet naar informatie 

gezocht. De gebruikte literatuur is vermeld in de literatuurlijst. 

 

3.2 Doelgroep zoeken 

Voor het vinden van de doelgroep heeft kinderpsychiater H. Caner Basaran een schrijven 

onder huisartsen in de omgeving van Den Haag/Rotterdam laten circuleren. Helaas zijn 

op die manier geen cliënten gevonden. 

Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van social media. Ik heb op mijn persoonlijke 

facebookpagina een tekst neergezet waarin ik omschreef wie ik zocht en waarom. Dit 

bericht is meerdere keren gedeeld en heeft de juiste mensen bereikt. 

Daarnaast heb ik vrienden en kennissen verteld over mijn onderzoek, met het verzoek 

dit vooral te delen.  

Tot slot heb ik locaties waar veel ouders met kinderen komen benaderd en gevraagd of ik 

daar een flyer mocht ophangen. 

Deze acties hebben uiteindelijk tot een onderzoeksgroep van 10 kinderen geleid.  

 

3.3 Vragenlijst 

Om een 0-meting en een eindmeting te kunnen doen, heb ik gebruik gemaakt van de 

AVL-vragenlijst (zie bijlage 1). Dit is een internationaal erkende vragenlijst die specifiek 

in gaat op ADHD-symptomen. In deze lijst kan gescored worden tussen 0 (niet of 

nauwelijks last van) en 4 (zeer vaak/dagelijks last van). 

Deze vragenlijst is door de ouders ingevuld (vaak de moeder) en een leerkracht. Bij 

kinderen op de middelbare school heb ik de leerkracht achterwege gelaten, omdat zij 

geen vaste leerkracht hebben. 

 

3.4 Interview 

Naast de vragenlijst heb ik ook gebruik gemaakt van interviews. Bij de eerste sessie heb 

ik voorafgaand aan de behandeling, een uitgebreide intake gedaan. Op deze manier kon 

de verstrekte informatie in de AVL-vragenlijst nog nader toegelicht worden. Verder heb ik 

onderwerpen zoals spijsvertering en slaappatroon uitgevraagd. Deze vragen stel ik 

standaard in anamneses. Deze vragen heb ik niet verwerkt in een gestandaardiseerde 

vragenlijst. 

De reden om ook interviews te houden, is dat de AVL-vragenlijst vooral kijkt naar ADHD-

symptomen, en ik ook benieuwd was of er op andere gebieden veranderingen zouden 

Literatuur-
onderzoek

Doelgroep 
zoeken

Vragenlijst + 
interview

Behandelingen
Vragenlijst + 

interview
Dataverwerking Verslaglegging
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plaatsvinden. 

Bij het opvragen van de vragenlijst voor de eindmeting is de open vraag gesteld ‘wat is 

verder nog opgevallen’. Deze vraag is bewust open gesteld, zodat door betrokkenen alles 

opgeschreven kan worden. 

 

3.4  Behandeling 

In een periode van 5 maanden heb ik 10 cliënten meerdere keren behandeld. Vervolgens 

heb ik bij elke sessie aan ouder en kind gevraagd hoe het in de tussenliggende periode 

gegaan is, en dat vastgelegd in het cliëntendossier. Vragen hadden betrekking op ADHD-

symptomen, de onderwerpen die in de anamnese eruit sprongen, maar ook wat ouders in 

tussentijd lieten horen. 

In de tussenliggende periode is er ook regelmatig contact geweest via de whatsapp, 

telefoon of mail. Ook deze informatie is verwerkt in het cliëntendossier. 

 

3.5 Dataverwerking 

Alle data uit de vragenlijsten en interviews is bij elkaar gelegd om vervolgens op basis 

daarvan conclusies met betrekking tot de hoofdvraag te trekken. 

Voor het maken van de overzichten zijn de gemiddelde scores op de afzonderlijke vragen 

berekend. Dit is voor de vragenlijsten vooraf èn achteraf gedaan. Zo kan de situatie 

vooraf eenvoudig worden vergeleken met de situatie na de behandelingen.  

Deze overzichten zijn gemaakt voor de totale groep, maar ook voor subgroep die 

medicijnen gebruikt zodat deze kan worden afgezet tegen de groep die geen medicijnen 

gebruikt. Op deze wijze kan per groep worden aangegeven hoe kinesiologie van 

betekenis kan zijn. 

Een aantal leerkrachten was bereid om mee te helpen met het onderzoek, en ook zij 

hebben de vragenlijst ingevuld. In de respons van de leerkrachten is dezelfde 

onderverdeling naar een groep met en zonder medicijnen gemaakt. 

Daarnaast zijn overzichten gemaakt per ADHD-deelgebied: onoplettendheid, 

hyperactiviteit en impulsiviteit, zodat ook per deelgebied conclusies kunnen worden 

getrokken. In deze overzichten is de groep met medicijnen afgezet tegen de groep 

zonder medicijnen. Ook hier zijn de lijsten van zowel de ouders als de leerkrachten 

weergegeven. 

De vragenlijsten van de ouders en van de leerkrachten zijn gescheiden gehouden, zodat 

ook deze met elkaar vergeleken kunnen worden.  

De volgende overzichten zijn gemaakt: 

Tabel 1: overzicht doorsnedes uit vragenlijsten, ingevuld door ouders en leerkrachten 

OVERZICHT OUDERS LEERKRACHTEN 

TOTAAL OVERZICHT X X 

MET MEDICIJNEN X X 

ZONDER MEDICIJNEN X X 
DEELGEBIED HYPERACTIVITEIT X X 

DEELGEBIED ONOPLETTENDHEID X X 

DEELGEBIED IMPULSIVITEIT X X 
 

3.6  Verslaglegging 

Na het verwerken van alle data, zijn er conclusies getrokken met betrekking tot de 

hoofdvraag: op welke wijze kan kinesiologie wat betekenen voor kinderen met (het 

vermoeden van) ADHD? Vanzelfsprekend zijn bij het beschrijven van de conclusie ook de 

beperkingen aangegeven, net als de aanbevelingen.  
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4. Wat is ADHD? 
 

DRIE MAAL DRIE IS NEEEEEEGEEEEEEN!!! 

IEDER SCHREEUWT Z’N EIGEN LIED!!! 

IK ZING DIT LIED WEL HONDERD KEER!!! 

WANT STOPPEN KAN IK NIET!!! 

 

In bovenstaande tekst geeft men gekscherend aan wat ADHD zou zijn. Het geeft de 

indruk dat als je ADHD hebt, je heel erg aanwezig bent, schreeuwerig doet, en een 

tomeloze energie hebt, waardoor je maar altijd blijft doorgaan. Maar is dat waar en is dat 

dan ook altijd zo? 

 

4.1  ADHD volgens DSM 

DSM is een handboek waarin alle nu bekende stoornissen staan beschreven en wat 

gebruikt wordt door onder meer psychologen en psychiaters. Het staat voor diagnostic 

and statistical manual of mental disorders, en het doel van dit boekwerk is dat we 

internationaal dezelfde criteria toepassen op een bepaalde psychische stoornis, 

gebaseerd op (nieuwe) wetenschappelijke inzichten. 

Het is een opsomming van emoties en gedragingen die we, als maatschappij, met elkaar 

niet tolereren of die moeilijk bij de huidige eisen en normen passen. Het aantal 

stoornissen dat in DSM is opgenomen, is gegroeid van 106 in 1952 naar circa 400 in 

2013. Gezien de toename van het aantal stoornissen kun je concluderen dat we steeds 

meer soorten gedrag lastig vinden. 

 

In DSM-5 (Jeugdhulp, 2022) uit 2014 (NL-versie, de meest recente versie), wordt ADHD 

omschreven als  

‘… ADHD wordt tot de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen gerekend en verwijst 

naar een hardnekkig patroon van onoplettendheid en/of hyperactiviteit-impulsiviteit 

dat het dagelijkse functioneren of de ontwikkeling in significante mate belemmert.’ 

Het is dus belangrijk dat er een beperking in functioneren zit. Echter geeft DSM niet aan 

wanneer dat is en in welke mate dat dan aanwezig moet zijn. Zo geef DSM ook geen 

definitie, norm of omschrijving van significant. 

Daarnaast zijn criteria van diverse stoornissen overlappend. Op basis van persoonlijke en 

werkervaring neemt een diagnosticus de beslissingen welke ‘stoornis’ het beste past. Het 

is dus geen objectieve maar juist een subjectieve beslissing.  

 

4.2 Omschrijving ADHD 

ADHD staat voor ‘attention deficit/hyperactive disorder’, vertaald 

‘aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit’. In deze definitie wordt duidelijk 

omschreven waar het om gaat: concentratieprobleem met beweegdrang. Mensen met 

ADHD zijn snel afgeleid wat resulteert in een slechte concentratie. Daarnaast friemelen 

en wiebelen ze veel of ze staan op en lopen rondjes. 

Niet handig als er van je gevraagd wordt stil op een stoel te blijven zitten gedurende 

meerdere uren van een dag. 

 

En dat is dan ook wat Laura Batstra (Batstra, 2017, p. 40) aankaart. Zij gebruikt de 

volgende ADHD-omschrijving:  
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‘ADHD kan het best omschreven worden als een gedrags- of temperamentvariant die 

lastig combineert met onze huidige maatschappij en waar veel mensen in de 

omgeving van het betreffende kind moeite mee hebben. Kinderen kunnen zelf ook 

moeite met hun gedrag hebben, omdat ze zich niet expres zo gedragen als ze doen, 

maar wel veel gecorrigeerd worden en ervan langs krijgen’.  

Deze omschrijving laat duidelijk zien dat het gedrag, behorende bij ADHD, vooral lastig is 

voor de huidige maatschappij. Denk dan in het geval van kinderen aan bijvoorbeeld 

school. Om te voorkomen dat de diagnose onnodig vaak wordt gegeven - bij wijze van 

spreken bij elk ‘druk kind’ in de klas - moet het functioneren van het kind (of 

volwassene) in meerdere situaties nadelig beïnvloed worden. Dus niet alleen op school, 

maar ook thuis, of bij het sporten. Een ‘druk’ kind is dus niet voldoende om met ADHD 

gediagnosticeerd te worden.  

Daarnaast mogen voor een eenduidige diagnose geen andere aandoeningen zoals 

depressiviteit of angst een rol spelen, omdat de symptomen vergelijkbaar zijn. 

 

Het is lastig om te bepalen of problemen in het functioneren de oorzaak danwel het 

gevolg zijn van het ADHD-gedrag. Wanneer we dit toespitsen op een scholier: verveelt 

hij zich op school en vertoont hij daarom druk gedrag? Of is het juist te moeilijk 

waardoor hij vervelend gedrag laat zien? In beide gevallen zou aanpassen van het 

schoolwerk een oplossing van het probleem, het drukke gedrag, kunnen zijn. Wanneer 

dit niet het gewenste effect heeft, dan kán het drukke gedrag de oorzaak zijn dat het op 

school niet lekker loopt. 

 

4.3  Vormen van ADHD en symptomen 

Drie maal dr… hé, een vogel! 

Zingen? …o ja. Drie maal drie is negen 

Ieder… mooi weer buiten zeg! 

Wat? O ja. Ieder zingt z’n eigen lied 

Drie maal… ehhhh… Wat deed ik hier ook al weer? 

ADHD heeft niet 1 vaststaand beeld. Ook wat hier beschreven wordt, is een vorm van 

ADHD, voorheen ook wel bekend als ADD (attention deficit disorder).  

 

Bij ADHD onderkennen we 3 beelden: 

- het overwegend onoplettende beeld. Er is dan vooral sprake van ernstige en 

aanhoudende aandachtsproblemen; 

- het overwegend hyperactieve/impulsieve beeld. Er is sprake van ernstige en 

aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit; 

- het gecombineerde beeld. Aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit komen 

samen voor. 

In onderstaande overzicht is een overzicht opgenomen van de symptomen behorende bij 

elk ADHD-beeld. Als iemand voldoet aan 6 van de 9 symptomen beschreven in kolom 1 

en 2, èn er wordt ook voldaan aan de aanvullende symptomen in kolom 3, dan kan er 

sprake zijn van ADHD van het desbetreffende type. 

Scoor je 6 verschijnselen uit de 1ste kolom, en 6 uit de 2de kolom, en er wordt ook 

voldaan aan symptomen in kolom 3, dan voldoe je aan ‘ADHD, het gecombineerde 

beeld’. 

Dit overzicht is vooral gericht op schoolgaande kinderen, maar als ‘school’ wordt 

vervangen door ‘werk’, dan is deze lijst ook toepasbaar bij volwassenen. 
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ADHD, het overwegend 
onoplettende beeld 

(voorheen ADD) 

ADHD, het overwegend 
hyperactief (H)-impulsief 

(I) beeld 

Aanvullende symptomen 

- slaagt er vaak niet in 

voldoende aandacht te 

geven aan details of 

maakt achteloze fouten in 
schoolwerk, werk of bij 

andere activiteiten 

- heeft vaak moeite de 

aandacht bij taken of 
spelletjes te houden 

- lijkt vaak niet te luisteren 

als hij direct 

aangesproken wordt 

- volgt aanwijzingen vaak 
niet op en slaagt er vaak 

niet in om karweitjes of 

schoolwerk af te maken of 

taken op het werk na te 
komen 

- heeft vaak moeite met het 

organiseren van taken en 

activiteiten 
- vermijdt vaak, heeft een 

afkeer van of is onwillig 

zich bezig te houden met 

taken die een langdurige 
geestelijke inspanning 

vereisen (zoals 

schoolopdrachten of 

huiswerk) 

- raakt vaak dingen kwijt 
die nodig zijn voor taken 

of bezigheden 

(bijvoorbeeld speelgoed, 

huiswerk, boeken of 
gereedschap) 

- wordt vaak gemakkelijk 

afgeleid door uitwendige 

prikkels 
- is vaak vergeetachtig bij 

dagelijkse bezigheden 

 

- beweegt vaak onrustig 

met handen of voeten, of 

draait op zijn stoel (H) 

- staat vaak op in de klas 
of in andere situaties 

waar verwacht wordt dat 

men op zijn plaats blijft 

zitten (H) 
- rent vaak rond of klimt 

overal op in situaties 

waarin dit ongepast is 

(bij adolescenten en 

volwassenen kan dit 
beperkt zijn tot 

subjectieve gevoelens 

van rusteloosheid) (H) 

- kan moeilijk rustig 
spelen of zich 

bezighouden met 

ontspannende 

activiteiten (H) 
- is vaak ‘in de weer’ (H) 

- praat vaak aan 1 stuk 

door (H) 

- gooit het antwoord er 
vaak al uit voordat de 

vragen afgemaakt zijn 

(I) 

- heeft vaak moeite op zijn 

beurt te wachten (I) 
- verstoort vaak 

bezigheden van anderen 

of dringt zich op (mengt 

zich bijvoorbeeld zomaar 
in gesprekken of 

spelletjes) (I) 

- het gedrag gaat samen 

met problemen en 

beperkingen 

- verschijnselen al voor 
12de levensjaar aanwezig 

- gedragingen zijn minstens 

6mnd aanwezig 

- gedragingen zijn op 
school en thuis 

- de gedragingen mogen 

niet veroorzaakt worden 

door een ander 

psychiatrische stoornis 
- de mate waarin het 

gedrag zich voordoet past 

niet bij de leeftijd en het 

ontwikkelingsniveau van 
het kind1 

 

Figuur 3: overzicht ADHD-kenmerken 

 

4.4  Wat is ADHD niet 

Met behulp van de definitie en symptomen hebben we een beeld gekregen wat ADHD is. 

Dat laat echter ook ruimte voor vrije interpretatie en verwarring. Daarom is het zinvol 

om ook te kijken wat ADHD in ieder geval niet is. 

• ADHD is geen hersenafwijking.  

In hersenonderzoeken is tot op heden geen neurodiversiteit gevonden, die ADHD 

 
1 veel jongere kinderen zijn impulsief, beweeglijk en makkelijk afgeleid 
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zou verklaren. De hersen(-delen) zijn niet kleiner en de hersenen vertonen geen 

afwijkingen.  

• ADHD is geen tekort aan stofjes in je hersenen.  

Ook hier hebben hersenonderzoekers geen significante afwijkingen in de 

hoeveelheden dopamine en noradrenaline (neurotransmitters) gevonden bij 

mensen met ADHD ten opzichte van mensen zonder ADHD. Afwijkende 

hoeveelheden kwamen in beide groepen evenveel voor, waardoor de conclusie 

‘ADHD is een tekort aan stofjes in de hersenen’ niet getrokken mag worden.  

Dat medicijnen als Ritalin ervoor zorgen dat er meer dopamine vrij komt in de 

hersenen, en dat ADHD-gedragingen verminderen – lees: de concentratie 

verbetert - wil niet zeggen dat er daarvoor een tekort was. Batstra (Batstra, 2017, 

p. 24) gebruikt in haar boek de volgende vergelijking:  

.. ‘Als iemand die van nature zwijgzaam is een spraakwaterval wordt na een 

aantal biertjes, betekent dat dan dat zijn zwijgzaamheid werd veroorzaakt door 

een alcoholtekort?’ 

• ADHD is niet chronisch.  

In diverse onderzoeken, waaronder het grote Multimodal Treatment Study (NIMH, 

2022) is aangetoond dat ADHD-gedragingen verminderen in de loop van de jaren. 

In dit onderzoek werd gezien dat er na 8 jaar nog maar 30% van de 

oorspronkelijke onderzoeksgroep voldeed aan de ADHD-criteria. Dit stond los van 

het type behandeling (medicijnen, gedragstherapie, of beide) dat de 

onderzoeksgroep kreeg.  

Er is nog geen onderzoek gevonden waarbij er een vergelijking is gemaakt tussen 

onderzoeksgroepen, waarbij één groep wel een behandeling kreeg en de andere 

niet. Dit heeft te maken met ethische normen: bij een diagnose hoort een 

behandeling. 

• Je wordt geboren met ADHD.  

Dat dit ontkend wordt, heeft er mee te maken dat een baby niet de gedragingen 

kan vertonen, die kenmerkend zijn voor ADHD. Denk dan aan ‘aan één stuk 

doorpraten’ of ‘moeite met het organiseren van taken en activiteiten’ of ‘maakt 

achteloze fouten in schoolwerk’. Je kunt wèl geboren worden met aanleg voor 

gedragingen die later vallen onder ADHD. Denk dan aan ‘beweegt vaak onrustig 

met handen en/of voeten’ of ‘kan moeilijk rustig spelen’. 

• ADHD is niet de oorzaak van de gedragingen.  

ADHD is namelijk de benaming van de gedragingen, die we samenvatten onder 

hyperactiviteit en/of aandachtstekort. Deze gedragingen kunnen echter meer 

oorzaken hebben, bijvoorbeeld onder- of overvraagd worden op school (of op 

werk), een traumatische gebeurtenis/trauma, of weinig slapen. 

• ADHD is geen ziekte.  

Een ziekte is met objectieve tests aan te tonen, omdat er duidelijk lichamelijke 

afwijkingen bestaan. Die afwijkingen zijn objectief waar te nemen, er is niets 

subjectiefs aan. Bij ADHD, dat gaat om gedragingen die objectief zijn waar te 

nemen, maar subjectief gescoord worden is dat anders. Want wat is ‘significant’ 

en wat is ‘hyperactief’ of ‘onoplettend’? Zo kan bijvoorbeeld bij een klasovergang 

het label ADHD verdwijnen, omdat de nieuwe leerkracht beter met het gedrag kan 

omgaan. 

Verder zijn er bij ziektes medicijnen nodig om te kunnen (over-)leven. Je kunt 

prima leven met ADHD, je gaat niet dood wanneer je je medicijnen niet neemt. 

Het kan wel voor de cliënt met ADHD en zijn omgeving fijner zijn als de 

medicijnen worden ingenomen, en dat heeft dan te maken met de ADHD-

gedragingen die minder aanwezig zijn. 
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4.5  ADHD en prikkelverwerking 

Gedragingen die horen bij ADHD zijn ook zichtbaar bij zowel over- als onderprikkeling 

van de hersenen. Het is dan geen hersenafwijking, maar wel een stukje van de hersenen 

wat anders werkt. Voordat we kunnen ingaan op ADHD en prikkelverwerking, eerst een 

korte uitleg over wat sensorische informatie en prikkelverwerking is. 

 

Sensorische informatie of prikkels, is de zintuiglijke informatie die wij als mensen ervaren 

vanuit onze omgeving of ons eigen lichaam.  

Sensorische informatieverwerking of prikkelverwerking is het proces waarbij sensorische 

informatie waarnemen en op elkaar afstemmen. Denk hierbij aan horen, zien, voelen, 

evenwicht en signalen uit de spieren (proprioceptie) (Educadora, 2022).  

 

Wanneer je geen problemen hebt in de prikkelverwerking, kun je allerlei prikkels filteren. 

Dat gebeurt onbewust. Je hersenen filteren er dan díe prikkels uit, die jouw aandacht 

verdienen. De rest van de prikkels worden genegeerd. 

 
Figuur 4. Normaal werkend filter (Wildervanck, 2009, p. 48) 

Niet bij iedereen werkt dit filter even goed, waardoor je overprikkeld of onderprikkeld 

kunt zijn. Het is dan een klein stukje van de hersenen wat zijn werk anders doet dan ‘de 

norm’. We laten in het midden wat die norm is. En dat wordt dan gezien als een 

probleem. 

 

4.5.1 Overprikkeling 

Wanneer het filter in de hersenen minder goed werkt laat het te veel prikkels door. Als 

het filter helemaal afwezig is, laat het zelfs alle prikkels door. Het gevolg is dat deze 

mensen sneller reageren op heel veel soorten prikkels, waardoor zij intern overspoeld 

raken (zie figuur 5 op de volgende pagina). 

 

Dit zijn de kinderen die alles waarnemen, ook niet de belangrijke dingen, en daardoor 

afgeleid worden. Denk dan bijvoorbeeld aan het tikken van een potlood door een 

klasgenoot een paar tafels verder of de rode pen waarmee de juf schrijft. Zij kunnen zich 

niet concentreren, omdat alles belangrijk is. Zij kunnen geen prioriteiten stellen in hun 

werk en krijgen daardoor hun werk vaak niet af. In deze categorie zie je veel 

gedragingen die vallen onder ‘ADHD, het overwegend onoplettende beeld’. 

(Wildervanck, 2009) 
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Figuur 5. Teveel prikkels worden doorgelaten (Wildervanck, 2009, p. 48) 

 

4.5.2 Onderprikkeling 

Het kan ook zijn dat het filter te precies is afgesteld, waardoor prikkels te laat of niet 

worden doorgegeven. Deze kinderen gaan juist op zoek naar prikkels, met als gevolg dat 

ook zij niet goed kunnen opletten en druk gedrag vertonen om maar meer prikkels 

binnen te krijgen. 

  
Figuur 6. Te weinig prikkels worden doorgelaten (Wildervanck, 2009, p. 48) 

Omdat bij onderprikkeling informatie vertraagd door komt, kost het meer tijd om 

informatie te verwerken. Kinderen lijken dan tijdens de uitleg niet op te letten en kunnen 

met moeite hun aandacht bij de les houden. Ook zij krijgen hun werk niet altijd af, maar 

nu omdat zij de opdracht niet hebben kunnen onthouden. 

Bij onderprikkeling kun je gedragingen uit beide ADHD-categorieën tegenkomen, dus 

zowel van het overwegend onoplettende beeld, als het overwegend hyperactieve beeld. 

(Wildervanck, 2009) 

 

4.5.3 Is ADHD over- of onderprikkeling? 
 

Veel ADHD-gedragingen die genoemd zijn in figuur 2. Overzicht ADHD-kenmerken, zie je 

ook wanneer je last hebt van problemen in de prikkelverwerking. Sommige kenmerken 

wat meer bij overprikkeling, andere bij onderprikkeling.  

In de reguliere sector is er tot op heden nog weinig ruimte voor de visie dat ADHD een 

prikkelverwerkingsstoornis is. In de complementaire sector wordt het vaak gezien als 

overprikkeling. Mogelijk omdat deze term bekender is dan onderprikkeling. Omdat 

ADHD-gedragingen kunnen voortkomen uit zowel over- als onderprikkeling, heb ik ervoor 

gekozen geen onderscheid in de termen te gebruiken. Met de term problemen in de 

prikkelverwerking bedoel ik zowel de over- als onderprikkeling.   
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5. Behandelstrategie ADHD in de reguliere sector 

 
Bij een diagnose hoort een behandeling is al eerder gesteld. In het reguliere circuit zijn 

twee typen behandelingen gebruikelijk wanneer je ADHD hebt: medicijnen en cognitieve 

gedragstherapie. 

 

5.1 Medicijnen 

Een veel ingezette strategie bij ADHD is medicijnen, waarvan de meest bekende Ritalin 

is. Andere merken zijn Concerta, Medikinet, Methylfenidaat en Equasym. De werkzame 

stof van deze medicijnen is methylfenidaat, wat nauw verwant is met amfetamine, ook 

wel bekend als speed. Amfetamine onderdrukt de vermoeidheid en zorgt vooral voor een 

betere concentratie. En vanwege die werking wordt het ook verstrekt aan mensen met 

ADHD-symptomen. 

 

5.1.1. De ontdekking van Ritalin 

 

Het is begin jaren 30 van de vorige eeuw, als medicijnfabrikant SKF (Smith, Kline & 

French Laboratories) een nieuw medicijn op de markt wil brengen. Het medicijn is 

ontwikkeld door Gordon Alles en moet helpen tegen astma of neusverstopping en heeft 

als bijwerkingen ‘een gevoel voor welzijn’, gevatheid tijdens gesprekken, directe energie 

en euforie. SKF vraagt een vergunning aan voor benzedrinesulfaat (met amfetamine), die 

verleend wordt, zonder te weten voor welke aandoening het medicijn geschikt is. Bij het 

verspreiden onder artsen werd gevraagd om benzedrinesulfaat uit te proberen bij 

aandoeningen variërend van astma tot postnatale depressie.  

 

In diezelfde periode was er een instituut voor ‘zieke’ kinderen, waar kinderen met zowel 

fysieke als ook psychische klachten werden opgevangen. Charles Bradley onderzocht 

daar hoe hij overbeweeglijke kinderen het beste kon helpen. Daarvoor deed hij spinale 

puncties, waarbij hij lucht als contrastmiddel in de hersenkamers pompte, waarna een 

röntgenfoto werd gemaakt. De kinderen kregen hier verschrikkelijke hoofdpijn van. Hij 

hoopte dat benzedrinesulfaat de hoofdpijn zou verlichten. 

Dat deed het niet, maar Bradley hoorde wel van de kinderen dat ze zich beter konden 

concentreren op hun schoolwerk. Hij hoorde van de begeleiders dat de kinderen rustiger 

waren en minder last hadden van stemmingswisselingen. 

De kanttekening was wel, dat de resultaten alleen zichtbaar waren, zolang de medicijnen 

werden ingenomen, en dat het erg verslavend was. 

Het onderzoek kwam stil te liggen, en er werd weinig gedaan met de positieve kanten 

van het medicijn. 

 

Leandor Panizzon ontwikkelde in 1944 al een middel dat qua moleculaire structuur lijkt 

op amfetaminen. Dit was methylfenidaat. Hij deed dit in eerste instantie voor zijn vrouw 

die graag tenniste en graag meer energie wilde en zich beter wilde concentreren op de 

tennisbaan. Daarbij moest het ook minder verslavend zijn. Zijn vrouw heette Marguerite, 

kortweg Rita… 

Hetgeen Panizzon had uitgevonden was een pepmiddel en werd in eerste instantie alleen 

gebruikt door volwassenen, bij klachten als narcolepsie, chronische vermoeidheid, 

depressie en grillig gedrag. 

 

In 1957 publiceerde Maurice Laufer, de opvolger van Bradley, de eerste positieve 

onderzoekresultaten van de werkzame stof methylfenidaat bij overbeweeglijke en 

impulsieve kinderen. Omdat tot die tijd het nog steeds onduidelijk was tegen welke 
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ziekte of aandoening de medicijnen konden worden gebruikt, introduceerde hij de term 

Minimal Brain Damage (minimale hersenschade). De symptomen bij deze aandoening 

waren prikkelbaarheid, sociaal onhandig zijn, motorisch onhandig zijn, hyperactiviteit, 

afleidbaar of antisociaal. De lichte hersenafwijking zou dan de verklaring van dit gedrag 

zijn. 

Later weerlegde hij deze theorie weer, omdat een te klein deel van zijn onderzoeksgroep 

daadwerkelijk in het verleden hersenletsel had opgelopen. Hij bedacht toen een nieuwe 

term: hyperkinetic impulse disorder (hyperkinetische impulsstoornis), met als 

belangrijkste kenmerken ‘een korte aandachtsspanne en een gebrekkig 

concentratievermogen, die vooral onder schoolse omstandigheden merkbaar zijn’. Dit 

zien we nu nog terug in de omschrijving van ADHD. 

In de jaren ’60 gingen Leon Eisenberg en Keith Conners verder met het onderzoek van 

Bradley en Laufer. Dit keer kregen de kinderen niet benzedrinesulfaat, maar dexedrine 

wat een iets aangepaste versie is van benzedrinesulfaat. Ook dit middel had goede 

effecten op de concentratie, maar was net zo verslavend en daarbij verloren de kinderen 

ook flink wat gewicht. Vanwege zware bijwerkingen stopten ze met het verstrekken van 

dexedrine. De resultaten op het gebied van aandacht vasthouden waren echter zo 

veelbelovend dat ze verder onderzoek wilden doen met een ander middel: Ritalin. Ritalin 

werd tot dit onderzoek nog steeds alleen gebruikt bij volwassenen, maar uit het 

onderzoek bleek dat ook kinderen voordeel hadden bij dit middel. Bijwerkingen als 

verloren eetlust, slaapproblemen en angsten werden als mild geclassificeerd. Er was 

vooral aandacht voor de positieve kant: kinderen waren minder impulsief, hun alertheid 

verbeterde en daarmee ook hun leervermogen.  

 

5.1.2 Wat doet methylfenidaat? 

 

Methylfenidaat, de werkzame stof van onder andere Ritalin, zorgt ervoor dat er meer 

dopamine vrijkomt in de hersenen. Net als amfetaminen dat doen. 

Specifiek wordt er meer dopamine in het striatum vrijgemaakt. Dopamine is een 

neurotransmitter, wat wil zeggen dat hij signalen overbrengt tussen zenuwcellen, 

waardoor zenuwcellen met elkaar kunnen communiceren. Het striatum speelt een 

belangrijke rol bij het plannen van denkprocessen, doelgericht handelen en bij het 

reguleren van emotie en motivatie. Daarnaast is het striatum een onderdeel van de 

regelkring voor het versterken, afremmen en bijsturen van de motorische activiteit.  

Dopamine is verder verantwoordelijk voor het beloningscentrum van de hersenen: het 

zorgt ervoor dat je je prettig voelt over dingen en dat je goede ervaringen wilt herhalen. 

Of te wel, je krijgt een drive om productief te zijn om je weer fijn te voelen. 

Ondanks dat het dopamineniveau nog niet gemeten kan worden in de hersenen 

(Psychosenet, 2022) (men meet afvalproducten van dopamine), wil men met 

methylfenidaat meer dopamine in de hersenen laten vrijkomen, wat er weer voor zorgt 

dat vooral de kenmerken van ADHD verminderen. 

Samengevat speelt dopamine een rol in focus- en concentratie, je stemming en het 

werkgeheugen, leren en motorische controle. 

 

Er zijn 2 soorten methylfenidaat: de kortwerkende en de langwerkende.  

Langwerkende methylfenidaat of verlengde afgifte, zoals Concerta en Equasym, werkt 

gemiddeld 8 tot 12 uur. Voordeel van de verlengde afgifte methylfenidaat is, dat inname 

bij het ontbijt voldoende focus kan geven voor de schooldag. De kortwerkende 

methylfenidaat, zoals Ritalin, Methylfenidaat en Medikinet, werkt circa 4 uur, en moet 

meerdere keren per dag worden ingenomen.  

Om bijwerkingen te beperken en verslaving te voorkomen, wordt aanbevolen om een 

‘medicijnpauze’ te houden, waarin kan worden gekeken of medicijnen nog nodig zijn. 
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5.1.3 Bijwerkingen 

 

Het huidige medicijn lijkt niet meer op het benzedrinesulfaat of dexedrine. Het is minder 

verslavend, maar ‘onschuldig’ is het nog steeds niet. Er zijn de nodige bijwerkingen 

bekend (Kompas, 2021). 

Enkele bijwerkingen in de categorie zeer vaak voorkomend (≥ 10%) zijn: 

• minder zin in eten. Vandaar de grote kans op afvallen. Bijkomend nadeel is dat 

kinderen daardoor ook (tijdelijk) kunnen stoppen met groeien; 

• minder goed slapen/slapeloosheid. Om dat te voorkomen, mag het medicijn niet 

te kort voor bedtijd worden ingenomen;  

• nervositeit; 

• hoofdpijn; 

• snellere hartslag of hoge bloeddruk of hartkloppingen. Vanwege deze bijwerking is 

het medicijn niet geschikt voor kinderen/volwassenen met hartproblemen; 

• misselijkheid. Inname van het medicijn na het eten kàn helpen. 

 

Een aantal bijwerkingen in de categorie vaak voorkomend (1-10%) zijn: 

• luchtweginfecties; 

• ernstige vertraging van gewichtstoename en lengtegroei tijdens langdurig 
gebruik bij kinderen;  

• agressie, sneller prikkelbaar, sneller boos; 

• rusteloosheid; 

• paniekaanval;  
• somberheid/depressie, minder levenslustig zijn; 

• emotionele labiliteit; 

• psychomotorische hyperactiviteit; 

• buikpijn; 
• sneller prikkelbaar, sneller boos; 

• duizeligheid. 

 

Het is opvallend dat het medicijn bijwerkingen geeft die typerend zijn voor het syndroom 

zelf, zoals psychomotorische hyperactiviteit en nervositeit die zich kan uiten in 

beweegdrang. 

Ook is bekend dat, wanneer je niet tijdig de nieuwe dosis van het medicijn inneemt of 

helemaal stopt met het innemen van het medicijn een rebound-effect kan optreden. De 

klachten komen dan in versterkte mate terug.  

 

5.1.4. Toename gebruik medicijnen 
 

Het gebruik van ADHD-medicatie is in de afgelopen 10 jaar verviervoudigd. Er zijn echter 

geen aanwijzingen dat het gedrag van Nederlandse kinderen zo veranderd is, dat dat de 

stijging verantwoord. Deze toename wordt toegeschreven aan de toegenomen 

prestatiedruk gecombineerd met een afgenomen tolerantie ten opzichte van het gedrag 

van kinderen. Kinderen moeten steeds vaker en langer stilzitten en rustig zijn, en daarbij 

accepteren we steeds minder van kinderen. Gedrag wat tot een aantal jaren geleden 

‘drukker’ werd genoemd, of een kind dat een ‘doe-kind’ was, krijgt nu sneller de stempel 

ADHD (Gezondheidsraad, 2022). Met als gevolg een toename in medicijngebruik. 
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5.2  Cognitieve gedragstherapie 

Een andere in te zetten strategie bij ADHD is cognitieve gedragstherapie. Deze 

therapievorm kan met en zonder medicijnen worden ingezet. 

 

5.2.1 Wat is cognitieve gedragstherapie? 

 

Cognitieve gedragstherapie bestaat uit cognitieve therapie en gedragstherapie. Waarbij 

gedragstherapie zich vooral richt op het veranderen van gedrag, gaat cognitieve therapie 

meer in op gedachten en emoties die door die gedachten beïnvloed worden.  

In de cognitieve gedragstherapie wordt je geleerd anders tegen problematische situaties 

aan te kijken en er anders mee om te gaan. Het idee erachter is, dat iemands gedachten 

en gedrag de problemen beïnvloeden en in stand houden. In de cognitieve 

gedragstherapie worden dan de gedachten die in relatie staan met de negatieve 

gevoelens en gedrag geanalyseerd. De cliënt leert om zich bewust te worden van de 

negatieve gedachten en gevoelens, deze af te wegen en te beoordelen of deze wel 

terecht en passend zijn bij de situatie. Zo zal er een andere visie op situaties ontstaan 

wat tot minder negatieve gevoelens en gedrag zal leiden. 

 

5.2.2. Cognitieve gedragstherapie en ADHD 
 

Cognitieve gedragstherapie bij ADHD kan op 2 manieren worden ingezet: voor het 

kind/de jongere zelf of voor de ouders. 

 

Kinderen en jongeren worden vaardigheden aangeleerd die hen moeten helpen beter om 

te gaan met hun eigen gedrag. Het is gericht op het beheersen en sturen van het eigen 

gedrag, zodat zijzelf en hun omgeving daar minder last van hebben. Denk dan 

bijvoorbeeld aan het leren omgaan met impulsiviteit en het verhogen van de 

frustratietolerantie.  

Bij jongeren wordt in de therapie ook aandacht besteed aan planningsvaardigheden en 

het organiseren van huiswerk en opdrachten. Dit zijn vaardigheden die ze in het 

basisonderwijs vaak niet goed (genoeg) aangeleerd hebben gekregen of geoefend, vaak 

omdat ze een gebrekkige concentratie hadden. Ze leren een realistische inschatting te 

maken van tijd, hun eigen vaardigheden en mogelijkheden, en daardoor een goede 

planning in elkaar te zetten. 

Daarnaast hebben kinderen en jongeren vaak negatieve feedback op hun gedrag gehad 

en mogelijkheden gehad – ‘dat kan je niet’ of ‘met ADHD is dat onmogelijk’ – waardoor 

ze geen goed beeld hebben van hun echte talenten. Bepaalde gedragingen worden in 

stand gehouden door gedachten die de kinderen over zichzelf hebben en die niet 

overeenkomen met de werkelijkheid. Door deze denkfouten te corrigeren kan het 

zelfbeeld aangepast worden. 

De therapie kan individueel plaatsvinden, maar ook in groepen. Het voordeel van 

groepen is dat ze ervaren dat er meer zijn met vergelijkbare klachten. Het voordeel van 

individueel is dat er maatwerk mogelijk is. 

Door de ouders therapie te bieden, wil men ouders tools geven om met het gedrag van 

hun kind om te gaan en de draagkracht van de ouders vergroten. 

Ouders leren onder meer het gedrag te beïnvloeden, door bijvoorbeeld complimenten te 

geven bij goed gedrag en het negeren van het slechte gedrag. Verder wordt er aandacht 

besteed aan het voorspelbaarder maken van situaties en het bieden van structuur. In het 

bieden van structuur is het van belang dat momenten van rust en activiteit elkaar 

afwisselen. Zowel overprikkeling als onderprikkeling moet voorkomen worden. 

Ze leren ook de sterke en mooie kanten van hun kind weer te zien en te benadrukken. 
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Er wordt gewerkt aan het aanpassen van het eigen gedrag aan wat het kind nodig heeft, 

waardoor het kind vaker positief gedrag zal laten zien en minder vaak lastig gedrag.  

Wanneer de ouders therapie krijgen, is het wenselijk dat ook school hierin wordt 

meegenomen. Immers school heeft ook last van bepaalde gedragingen, misschien nog 

wel meer dan thuis. Het beste resultaat wordt bereikt als de afspraken en maatregelen 

thuis en op school op elkaar afgestemd zijn, zodat het kind een duidelijk kader heeft.  

Cognitieve gedragstherapie is vaak een kortdurend traject van enkele maanden met een 

duidelijke structuur en opbouw. Het haalt het probleem niet weg. Het leert zowel het kind 

als de omgeving er mee om te gaan en klachten te verminderen door aanpassingen in 

het gedrag te doen. 
 

5.2.3 Wat zijn de resultaten van medicijnen en cognitieve gedragstherapie? 
 

Zowel de medicijnen als cognitieve gedragstherapie zijn interventies die veelvuldig 

ingezet worden bij ADHD. Beide interventies blijken effectief, in ieder geval voor de 

kortere termijn.  
 

Veel mensen kiezen voor methylfenidaat, omdat het onoplettende beeld vooral op school 

onhandig is en het de leerprestaties negatief beïnvloedt. Medicijnen zorgen voor een 

betere focus en rust in het hoofd, waardoor de concentratie beter is, wat de 

schoolprestaties ten goede zou komen.  

Uit onderzoek (Psyq, 2022) zou blijken dat bij 90% van de kinderen medicijnen op korte 

termijn effectief zijn. Bijzonder is, dat dit vooral subjectieve belevingen zijn van het kind 

en/of de omgeving. Daarnaast is het opvallend dat ouders en leerkrachten van mening 

verschillen over de effectiviteit en de bijwerkingen (De Pourcq, Baeyens, & Roeyers, 

2022). De oplossing zou zijn om vooral in de opstartfase van de medicatie intensief 

contact te houden met de behandelend arts. 

Er is weinig tot geen onderzoek beschikbaar naar de effectiviteit op de lange termijn. 

Vragen als: ‘treedt er gewenning op en moet de dosis dan omhoog’ of ‘wat zijn de 

gezondheidseffecten voor de lange termijn’ zijn daardoor nog niet beantwoord. 

In vrijwel alle onderzoeken worden wel de nadelen van de medicijnen genoemd. Vooral 

de verminderde eetlust in een periode dat kinderen groeien, en minder slapen baren 

zorgen. 
 

Van cognitieve gedragstherapie zou bekend zijn, dat het tot vermindering van de 

symptomen behorende bij ADHD leidt (Health, 2022). Hier hebben zowel het kind zelf als 

de omgeving profijt van. Er is echter ook gebleken dat het niet voor elk kind even 

effectief is, maar er is nog onvoldoende inzicht in wat de randvoorwaarden voor succes 

zijn.  

Tevens wordt aangegeven dat therapie zo snel mogelijk moet worden opgestart, om 

verergering van de gedragingen te voorkomen. Hoe eerder het kind tools heeft om het 

gedrag te beheersen en bij te sturen, des te eerder is er resultaat. 

Ook hier de kanttekening dat veel onderzoeken gaan over een periode van 6 maanden en 

niet langer. De vraag is dan of een kind de tools en handvaten na deze periode nog 

steeds inzet, of dat hij terugvalt naar het oude gedrag.  

Wat ten gunste van cognitieve gedragstherapie pleit, is dat het geen bijwerkingen heeft.  
 

Uit een onderzoek (Bijlenga, 2022) onder volwassenen kwam de conclusie dat de 

combinatie van medicijnen met cognitieve gedragstherapie het meest effectief was. 

Zeker in vergelijk met een groep waar geen enkele behandeling werd gegeven of de 

groep waar alleen methylfenidaat werd gebruikt. Een vergelijkbaar onderzoek is (nog) 

niet onder kinderen en jongeren uitgevoerd. 
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6. ADHD in het complementaire veld 
 

Het complementaire veld is uitgebreid, zo ook de toepassingsmogelijkheden van de 

diverse therapieën. In dit hoofdstuk worden een aantal veelvoorkomende therapievormen 

besproken. Dit is zeker niet volledig. Er zullen nog andere therapieën met betrekking tot 

ADHD bestaan, de één meer succesvol dan de ander.  
 

6.1  RED (voeding) 

RED (centrum, 2022) staat voor Restricted Eliminiation Diet en ziet een relatie tussen het 

gebruik van bepaalde voedingsmiddelen en ADHD-gedragingen. Wanneer je deze 

voedingsmiddelen niet meer gebruikt, zou ADHD-gedrag minder tot niet meer aanwezig 

zijn. Op de site van Pelsser RED Centrum staat (Centrum, 2022):  

‘De Nederlandse studies naar ADHD en voeding waren een voortzetting van 

eerdere, dubbelblinde dieetstudies in het buitenland. Ook uit de buitenlandse 

studies bleek dat er een duidelijk verband was tussen voeding en ADHD. In totaal 

zijn er op dit moment 8 gecontroleerde studies uitgevoerd naar de invloed van het 

fewfoods-dieet op ADHD. Vijf van deze studies werden dubbelblind uitgevoerd. 

Zonder uitzondering laten alle studies zien dat voeding effect heeft op ADHD.’ 

Er worden geen verwijzingen naar deze studies gegeven.  

 

Het dieet bestaat uit twee fasen. De eerste fase duurt 5 weken en in deze 5 weken mag 

er slechts een beperkt aantal voedingsmiddelen genuttigd worden. Denk dan aan 

groenten, fruit, vlees, brood en drankjes die zelf bereid moeten zijn of zo vers danwel zo 

biologisch mogelijk. Na deze 5 weken wordt gekeken of er duidelijke verbeteringen in 

gedrag zichtbaar zijn. Als dat niet het geval is, dan is het duidelijk dat voeding geen rol 

speelt in het gedrag. De cliënt mag dan alles weer eten. Zijn er wel verbeteringen 

zichtbaar, dan komt men in aanmerking voor fase 2, waarin stapje voor stapje 

voedingsmiddelen weer worden toegevoegd aan het dieet. Komt er geen reactie, dan 

mag het voedingsmiddel gewoon gegeten worden. Komt er wel een reactie, dan moet het 

desbetreffende voedingsmiddel voorlopig uit het dieet geschrapt worden. Een reactie kan 

het terugkomen van een ADHD-symptoom als concentratiegebrek, druk of impulsief 

gedrag zijn, maar ook opstandigheid of vergeetachtigheid. 

Het hele traject van de 2de fase duurt 1 tot 1,5 jaar en deskundige begeleiding is 

noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het kind toch alle benodigde voedingsmiddelen 

binnen krijgt.  

Aan het einde van het onderzoek heb je een lijst van voedingsmiddelen waar het kind in 

meer of mindere mate op reageert. Vaak betreft het een intolerantie en geen allergie, 

waardoor het voedingsmiddel niet strikt vermeden hoeft te worden, maar mag er in 

beperkte hoeveelheden van gegeten worden. 
 

95% Van de gezinnen houdt het dieet in ieder geval 5 weken vol. Bij 60% van de 

deelnemers wordt in deze fase een gedragsverbetering gezien, waarna het kind in 

aanmerking komt voor fase 2. De 2de fase duurt lang en is zwaar, omdat het kind heftig 

kan reageren op het introduceren van nieuwe voedingsmiddelen. Daarnaast wordt er veel 

gevraagd aan inzet om het eten klaar te maken. 50% Houdt ook fase 2 vol (Centrum, 

RED Dieet, 2022).  

In een onderzoek van de Wageningen University & Research onder 79 deelnemers is bij 

63% de gedragsverbetering na de 1ste fase zo groot, dat ze niet meer voldeden aan de 

ADHD-criteria (Leiblum, 2022). 
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Het dieet is uiteindelijk voor iedereen anders, omdat iedereen anders reageert op 

voeding. Uit onderzoek is gebleken dat het voedingsmiddelen als rundvlees, vanille, kaas 

of spinazie zijn, die een reactie uitlokken en minder – zoals oorspronkelijk gedacht- 

suiker en kleurstoffen.  
 

Het voordeel van RED is, dat er geen bijwerkingen zoals bij medicijnen zijn. Het nadeel is 

dat het tijd kost om uit te zoeken en het kan sociale beperkingen geven omdat niet alles 

meer gegeten mag worden. Dit kan lastig zijn op bijvoorbeeld feestjes of speelafspraken.  

 

6.2  Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) 

Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) is een verzamelnaam voor een aantal 

behandelwijzen waarvan de oorsprong in China ligt. De oorsprong is al meer dan 3000 

jaar oud. Het uitgangspunt is een goede gezondheid en pijn en/of ziekte zijn signalen van 

het lichaam dat het uit balans is. Een therapeut herstelt dan weer het evenwicht, 

waardoor klachten zullen verminderen danwel verdwijnen. 

Volgens TCG circuleert energie, Qi, in banen door het lichaam. Deze banen zijn met 

elkaar verbonden en gekoppeld aan organen. Deze banen heten meridianen. Blokkades 

of onderbrekingen in het stromen van de energie geven emotionele of fysieke klachten. 

Deze blokkades kunnen worden opgeheven door specifieke punten op de meridianen te 

stimuleren. Deze punten zijn acupunctuurpunten en kunnen worden gestimuleerd met 

onder meer naalden (acupunctuur, meest bekend), vingers (acupressuur, shiatsu) of 

massages (tuina).  

In de TCG wordt naast meridianen ook gewerkt met organen, maar de werking van de 

organen is verschillend van de Westerse benadering van de werking van organen. De 

werking is meer energetisch.  

 

Bij ADHD zijn volgens TCG vooral het hart, de lever, de milt en de emotionele-mentale-

spirituele kanten van deze organen betrokken. 

Het hart (Mind, Shen) gaat over denken, het geheugen, cognitie, intelligentie, wijsheid 

en ideeën. Als het hart verzwakt is, zijn het denken, het geheugen en de concentratie 

aangetast. 

De lever (Hun) is verantwoordelijk voor het creëren van ideeën, het maken van plannen, 

zorgt voor inspiratie en creativiteit. De Hun moet continu in beweging zijn (lees creatief 

zijn, ideeën en plannen hebben), en wordt gecontroleerd en ‘beperkt’ door de Shen die 

deze ideeën en plannen moet controleren en integreren. 

 

 
Figuur 7. De relatie tussen de Shen en de Hun is in evenwicht. 
 

Bij ADHD kunnen 2 dingen aan de hand zijn: de Hun is te actief en genereert zoveel 

ideeën en plannen, dat de Shen het niet aan kan, of de Shen is niet sterk genoeg om alle 
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creatieve plannen van de Hun te controleren en integreren. Hierdoor is er een gebrek aan 

focus en concentratie en worden de plannen niet (volledig) uitgevoerd.  

 

 

Figuur 8. De relatie tussen Shen en Hun bij ADHD 

Naast het hart en de lever heeft ook de milt (Yi) een rol bij ADHD. De Yi staat (ook) voor 

focus, concentratie en het ‘je kunnen toeleggen op de taak die je moet doen’. 

Onderwerpen die juist bij ADHD lastig zijn. 

 

Wanneer door middel van een uitgebreide anamnese inzichtelijk is gemaakt welke 

meridianen en/of organen niet naar behoren werken, wordt in een behandelplan 

opgeschreven hoe deze gecorrigeerd gaan worden. Dat kan zijn door bijvoorbeeld 

acupunctuurpunten te prikken, masseren, of oefeningen mee te geven. Daarnaast is het 

mogelijk dat er voedingsadviezen worden gegeven of kruiden worden voorgeschreven, 

om de organen weer optimaal te laten werken. 

In het ‘prikplan’ zullen in ieder geval punten voor rust, meer focus en concentratie 

opgenomen zijn. 

 

Vooral in China is TCG een veel ingezet alternatief voor medicijnen. Er zijn echter geen 

recente cijfers bekend over de effectiviteit ervan. In een onderzoek uit 2009 waarin TCG 

wordt vergeleken met het gebruik van methylfenidaat, wordt gesteld dat TCG minimaal 

net zo goed is als medicijnen (Lan Y, 2022). Er is echter gebrek aan kwalitatief 

hoogwaardige klinische studies om deze conclusie te ondersteunen. 

 

6.3  Reflexintegratie 

Reflexen ontwikkelen al in de baarmoeder en helpen ons bij het (op natuurlijke wijze) 

geboren worden en om de eerste maanden na de geboorte te overleven. Het zijn 

automatische bewegingspatronen en deze vormen de basis voor onze verdere 

lichamelijke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.  

De reflexen zijn in het begin ‘ongeremd’, dat wil zeggen dat ze automatisch worden 

uitgevoerd en niet kunnen worden bijgestuurd of gestopt door bewuste bijsturing. Door 

te bewegen en deze bewegingen ook veel te herhalen – denk aan zitten, kruipen en 

staan-, worden reflexen geïntegreerd (geïnhibeerd), waardoor een kind de controle krijgt 

over de bewegingen en kan kiezen een impuls te volgen (of niet).  

Een goede reflexontwikkeling- en integratie is belangrijk voor motoriek, leren, gedrag, 

communiceren, sociaal en emotioneel welzijn. 

De primaire reflexen worden aangestuurd vanuit de hersenstam, ook wel het oerbrein of 

reptielenbrein genoemd. Dit deel van de hersenen is verantwoordelijk voor overleven. We 

herkennen deze reactie als ‘vechten’ of ‘vluchten’ als we in een stresssituatie terecht 

komen. 
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Als deze basisreflexen geïntegreerd zijn, we niet meer in het reptielenbrein zitten, 

kunnen reflexen in het hogere brein (neocortex) zich gaan ontwikkelen. Dit zijn reflexen 

die betrokken zijn bij complexere taken als leren, concentreren, spreken en schrijven.  

 

Wanneer reflexen niet goed geïntegreerd zijn, of door ziekte of chronische stress weer 

actief zijn geworden, wordt er veelal gereageerd uit het reptielenbrein in de ‘vechten of 

vluchten’-modus. Verwerken, analyseren, en bewust kiezen voor een actie, wat in de 

neocortex gebeurt, is er dan niet meer bij. Kortom, als er nog reflexen actief zijn, kunnen 

cognitieve processen zich minder makkelijk ontwikkelen. 

Daarnaast kost het reageren vanuit het oerbrein veel energie, energie die niet besteed 

kan worden aan leren en concentreren.  

 

Klachten als gevolg van niet-(volledig)-geïntegreerde reflexen zijn dan ook onder meer: 

niet stil kunnen zitten, extreem schrikachtig, concentratieproblemen, veel struikelen, 

geen evenwicht kunnen houden, overgevoeligheid voor labels en naadjes, en makkelijk 

afgeleid zijn. Symptomen die we ook zien bij ADHD.  

Bij reflexintegratie worden actieve reflexen, reflexen die nog niet of niet meer 

geïntegreerd zijn, opnieuw of verder geïntegreerd. Dit wordt gedaan door middel van het 

maken van bewegingen, onder andere die bewegingen die je als baby ook maakte. 

 

Bij ADHD kan onder meer gedacht worden aan de Symmetrische Tonische Nekreflex 

(STNR) die zorgt voor een goede lichaamshouding en het kijken van dichtbij naar veraf 

en vv. Deze reflex wordt getraind door te kruipen. Als deze reflex niet (voldoende) 

geïntegreerd is, is de focus en concentratie beperkt, doordat de ogen niet op de juiste 

manier samenwerken en het hoofd niet los van de armen en benen bewogen kan worden. 

Lastig als je in de klas zit, en steeds je hoofd van het bord naar je schrift moet bewegen. 

Een andere reflex waar aan gedacht kan worden, zonder dat deze direct een connectie 

heeft met leren op zich is de Babinski-reflex. Als deze reflex actief is, staan kinderen veel 

op hun tenen, hielen of zijkanten van hun voeten. Dit zorgt er dan voor dat ze niet 

stabiel staan, wat ook weer kan zorgen voor onrust in het lijf. 

Een 3de reflex die genoemd mag worden, is de Moro-reflex, ook wel bekend als 

schrikreflex. Deze maakt het lichaam alert en zorgt ervoor dat zintuiglijke informatie 

goed wordt opgemerkt en verwerkt. Als deze reflex nog actief is, is dat zichtbaar doordat 

deze mensen altijd ‘aan’ staan, ze scannen continu de omgeving, zijn hyperalert. Maar 

ook omdat focus en concentratie minder zijn, doordat er heel veel indrukken verwerkt 

moeten worden.  

Ook de Spinale Galant-reflex, onder meer belangrijk voor het ontwikkelen van het 

evenwichtsgevoel, die bij niet (voldoende) integratie zorgt voor spanning in de benen. 

Daardoor hebben mensen moeite met stilzitten en zijn ze aan het wiebelen. 

 

Er is nog onvoldoende onderzoek verricht naar de effectiviteit van reflexintegratie in de 

brede zin, en ADHD in het bijzonder. Slechts in 1 onderzoek (Tatiana V Tatarinova, 2022) 

wordt genoemd dat mensen rustiger zijn, minder hyperalert zijn en meer focus hebben. 

 

6.4  Orthomoleculaire therapie 

Orthomoleculaire therapie wil de gezondheid van mens (en dier) bevorderen door de 

juiste voeding te nuttigen, en indien nodig dit aan te vullen door supplementen te 

gebruiken. Het basisprincipe is ‘Uw voeding is uw medicijn, uw medicijn is uw voeding’ 

(Hippocrates 460-370 v. Chr.).  

In de orthomoleculaire geneeskunde wil men met stoffen werken die bekend zijn voor het 

lichaam, en het lichaam zonder schade kan gebruiken en verwerken. Een orthomoleculair 

therapeut wil de concentratie van voedingsstoffen in een lichaam optimaal maken, want 
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dan werkt het lichaam en alle lichaamsprocessen – waaronder het zelfherstellend 

vermogen - optimaal. 

 

In de orthomoleculaire therapie worden adviezen gegeven op het gebied van leefstijl, 

waarbij voeding het meest belangrijk is. Bij voeding moet men denken aan vis, (zee-) 

groenten, fruit, noten en kruiden. Is er een tekort aan een voedingsstof, vitamine of 

mineraal, dan kunnen tekorten ook worden aangevuld door supplementen te gebruiken. 

Advies is altijd afgestemd op de persoon. Gezonde voedingsstoffen in grote 

hoeveelheden nuttigen kan een toxische werking hebben op het lichaam.  

 

Als wordt gekeken naar orthomoleculaire therapie en ADHD dan worden in onderzoeken 

vaak de volgende stoffen genoemd (Blaauw, 2022) (Foundation, 2022): 

• Zink (mineraal): zink is nodig voor o.a. de opbouw van eiwitten, de groei en 

ontwikkeling van weefsel en een goede werking van ons immuunsysteem. Zink zit 

vooral in eiwitrijk voedsel als rood vlees en krab, en in mindere mate in gevogelte 

en vis. Verder zit zink in hele granen (in de vliesjes), peulvruchten, noten en 

zaden. Als het gaat om de rol van zink bij ADHD, is zink belangrijke voor het 

reguleren van dopamine. Dopamine is belangrijk is voor focus en concentratie, 

alertheid en taakgerichtheid (Foundation, Bonusan monografie zink, 2022). 

• Magnesium (mineraal): dit is belangrijk voor de normale werking van spieren, de 

vorming van botten en tanden, en speelt een rol in de overdracht van 

zenuwprikkels. Magnesium zit onder meer in brood, (volkoren)graan, 

melkproducten, groenten, noten en vlees. Magnesium wordt het 

antistressmineraal genoemd omdat het een kalmerend effect heeft op de 

hersenen en het zenuwstelsel. Daarnaast speelt magnesium een rol in de 

overdracht van zenuwimpulsen en zijn er aanwijzingen dat magnesium het 

geheugen verbetert. Gekeken naar ADHD-symptomen en magnesium-inname, 

dan neemt vooral de hyperactiviteit af (adhd en magnesiumtekort, 2022). 

• Omega 3: (vetzuur): omega 3 is een belangrijke bouwstof voor je hersenen, en 

het verlaagt de kans op hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en een hoog 

cholesterol. Omega 3 zit vooral in (vette) vis, maar ook in diverse soorten oliën 

als lijnzaadolie en koolzaadolie. Verder zit omega 3 in noten, chiazaad en groene 

bladgroenten. Volgens diverse onderzoeken heeft Omega 3, een gunstig effect op 

ADHD-symptomen (GGZ, 2022) (Visolie-info, 2022) (Kidd, 2022), omdat Omega 3 

het leer- en denkvermogen verbetert. Daarnaast ondersteunt het de 

prikkeloverdracht onder invloed van dopamine. 

• GABA (gamma-aminoboterzuur): dit fungeert als neurotransmitter in het lijf en 

heeft een remmende functie op het zenuwstelsel. Het wordt door de hersenen zelf 

aangemaakt èn zit ook in voeding als noten, zaden, tomaten, eieren, (blad-

)groenten, en soja- en tuinbonen. Als er een tekort is aan GABA, ben je sneller 

overprikkeld en onrustig. De verklaring hiervoor is dat de hersenen onvoldoende 

geremd worden, en er overactiviteit in de hersenen is (ADHD-Nederland, 2022). 

Door (extra) GABA te nemen, wordt de onrust verminderd en de alertheid 

vergroot. 

• IJzer: ijzer is een essentieel bestanddeel van rode bloedcellen. Bij een tekort aan 

ijzer kan er onvoldoende zuurstof worden vervoerd door het lichaam. IJzer zit 

onder meer in vlees, vis, gevogelte, noten, peulvruchten en groenten. 

Kijkend naar ADHD is van belang, dat ijzer een belangrijke rol speelt bij de 

vorming van neurotransmitters, zoals dopamine (Foundation, hersenselectieve 

nutrienten en concentratiestoornissen, 2022). 

• Jodium: dit wordt gebruikt voor de vorming van schildklierhormonen, die van 

belang zijn voor groei en stofwisseling. Daarnaast is jodium belangrijk voor het 
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goed functioneren van het zenuwstelsel. Jodium zit vooral in vis, schaal- en 

schelpdieren en zeewier. 

Bij kinderen kan een jodiumtekort zorgen voor leerproblemen (Jodiumtekort, 

2022). 

• Vitamines: met betrekking tot ADHD worden vooral vitamine A en D genoemd. 

Vitamine A is belangrijk voor het opbouwen van de haarvaten en daarmee de 

gezondheid van de cellen, en zit in dierlijke producten. Vitamine D speelt een 

belangrijke rol bij cognitieve processen, en zit onder meer in vette vis, eieren en 

avocado en maakt het lichaam ook zelf aan onder invloed van zonlicht.  

Waarom deze vitamines van belang zijn bij ADHD is nog niet precies bekend. Uit 

onderzoek is wel gebleken dat veel kinderen met ADHD-symptomen een lager 

gehalte vitamine A en D hebben (Redactie, 2022). 

 

Er zijn diverse onderzoeken geweest, waarin een relatie is aangetoond tussen 

voedingsstoftekorten en ADHD (Kooij, 2022) (Vanaudenhove, 2022). De onderzoeken 

waren echter kleinschalig van opzet (n=66 tot n=115), waardoor er geen harde 

conclusies getrokken mogen worden.  

Critici geven ook aan, dat de kans op het placebo-effect groot is, omdat cliënt en arts in 

een behandeltraject beide weten welke supplementen worden gebruikt en de verwachte 

werking ervan bekend is. 

Het voedingscentrum (Voedingscentrum, 2022) geeft zelfs aan ‘Het effect van 

orthomoleculaire therapie is niet wetenschappelijk aangetoond. Mogelijk kunnen hoge 

doseringen van sommige stoffen het risico op kanker vergroten.’ 

Het voedingscentrum geeft verder aan, dat alle benodigde voedingsstoffen in voeding 

zitten, en dat daarom supplementen niet nodig zijn.  

 

6.5 Kinesiologie 

Kinesiologie is een combinatie van Traditionele Chinese Geneeskunde, chiropractie en 

fysiotherapie. Het doel is het zelfherstellend vermogen van het lichaam te activeren, 

waardoor klachten verminderen en/of verdwijnen.  

Om dit te bewerkstelligen, wordt gebruik gemaakt van de spiertest. Bij een spiertest 

wordt een ledemaat (vaak een arm) in een bepaalde positie gezet (bijvoorbeeld voor je, 

op 450 van je af) en wordt er zachtjes tegen het lichaamsdeel geduwd (in dit voorbeeld 

de pols). Als er geen stress is, blijft het lichaamsdeel makkelijk in positie, het kost het lijf 

geen energie. Als er wel stress is, zal het lichaamsdeel ‘wiebelen’ of omlaag bewegen of 

de cliënt houdt het lichaamsdeel wel in de gevraagde positie, maar het kost veel kracht 

en energie of er wordt gecompenseerd. Dan worden bijvoorbeeld andere spieren ingezet 

om de arm in positie te houden, of de adem wordt ingehouden. 

Middels de spiertest communiceert de kinesioloog met het lichaam en het onderbewuste 

van de cliënt. De kinesioloog stelt vragen – bijvoorbeeld welke techniek de juiste is om 

de disbalans te herstellen-, en het lijf geeft door middel van de spiertest aan wat passend 

is. De reactie is afhankelijk van de technieken die de kinesioloog beheerst. Technieken 

zijn er op gericht om de balans te herstellen en de energie weer te laten stromen.  

Voor het herstellen van deze balans, kan gebruik worden gemaakt van onder meer het 

masseren van acupunctuurpunten (acupressuur), het masseren van bepaalde spieren of 

wervels, kunnen voedingssupplementen worden ingezet, of er vindt een inzichtgevend 

coachend gesprek plaats. 
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Er wordt in kinesiologie gewerkt volgens de gezondheidsdriehoek: 

 

Figuur 9. Gezondheidsdriehoek 

Met de gezondheidsdriehoek wordt ingegaan op verschillende aspecten van gezondheid: 

• Structuur staat voor je fysieke lijf, je botten, je spieren, organen en gewrichten. 

Klachten op dit gebied kunnen bijvoorbeeld pijnklachten zijn; 

• Chemie staat voor de chemische processen in het lijf, het metabolisme. Onder 

meer voedingsintoleranties en allergieën horen bij de chemie; 

• Psyche/emoties gaat over het emotionele welzijn. Angsten en fobieën, 

belemmerende overtuigingen als ‘ik kan niet rekenen’ maar ook depressies horen 

in dit vlak. 

De therapieën genoemd in dit hoofdstuk kunnen we onder de verschillende aspecten 

plaatsen. RED (voeding) en orthomoleculaire therapie kunnen onder chemie geplaatst 

worden en reflexen onder structuur. TCG is één van de drie pijlers waarop kinesiologie 

gebaseerd is en fragmenten van TCG kun je in alle drie de aspecten terugvinden. 

 

De aspecten staan niet op zichzelf, ze werken samen en hebben invloed op elkaar. Van 

een gebroken been (structuur), kun je flink balen, want nu kun je niet 3x per week 

sporten. Dat sporten heb je nodig om lekker in je vel te zitten (psyche), en zorgt ervoor 

dat je in vorm blijft (chemie). 

 

Kinesiologie kan curatief worden ingezet, bijvoorbeeld na ziekte of een trauma. Het kan 

ook preventief ingezet worden, ter voorkoming van klachten. De aanleiding om naar een 

kinesioloog te gaan hoeft niet altijd duidelijk te zijn, het kan ook ‘niet lekker in je vel 

zitten’ zijn of ‘leerproblemen’ of ‘fit de winter door’. 

 

In kinesiologie wordt gewerkt met protocollen. Om voor de situatie van de cliënt op het 

juiste protocol uit te komen, gebruik je vingermode: een bepaalde vingerstand. Zo zijn 

(onder meer) de zijdes van de gezondheidsdriehoek opgenomen in 3 vingermodes: 

• duim met wijsvinger -> structuur 

• duim met middelvinger -> chemie 

• duim met ringvinger -> emotie 

Onder elke vingermode heeft een kinesioloog de voor hem bekende protocollen 

geplaatst. De vingermode is dan de eerste stap richting het juiste protocol. 
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6.5.1. Kinesiologie en ADHD, wat is er al onderzocht? 

Offline zoeken op kinesiologie en ADHD heeft in zowel Nederlandstalige als Engelstalige 

boeken geen onderzoeksresultaten opgeleverd.  

Online zoeken op google, scholar en pubmed heeft ook geen onderzoeken opgeleverd. Er 

is gezocht met termen als ‘kinesiologie’, ‘kinesiology’, ‘applied kinesiology’, ‘ADHD’, 

‘concentration’, ‘focus’, ‘impulsiveness’, ‘hyperactivity’. 

Eén keer werd de term ‘applied kinesiology’ en ‘ADHD’ wel genoemd, maar dit was in een 

onderzoek dat zich vooral richtte op dyslexie, en kinesiologie was slechts 1 van de 

aangewende therapieën. De uitkomst van dit onderzoek was, dat het verder onderzoek 

verdient, omdat 53% van de ouders een verbetering merkte (Bull, 2007). 

 

Met deze zoektermen kom je vooral terecht op sites van kinesiologen, die aangeven 

ADHD te kunnen behandelen. Hierbij wordt soms aangegeven dat het een 

gedragsstoornis is of een leerstoornis.  

 

6.5.2.  Verwachting te gebruiken protocollen voor onderzoek 

Kinesiologie wordt ingezet om de balans in het lijf te herstellen. Een disbalans in het lijf 

kan het lijf stress geven en stress kan zorgen voor een disbalans.  

Een teveel aan stress kan zorgen voor een andere prikkelverwerking en dan vooral de 

overprikkeling. Maar ook een tekort aan uitdaging, bijvoorbeeld op school of in je werk, 

kan een stressor zijn. Dan raak je juist onderprikkeld, en ook dat is dan een stressor 

voor het lijf. 

Met kinesiologie kun je juist inspelen op de stress/disbalans die het lijf ervaart. Als de 

disbalans verandert, is de verwachting dat ook de prikkelverwerking verandert. Meer 

naar ‘normaal’, zoals weergegeven in figuur 3, pagina 15.  

 

Wildervanck (Wildervanck, 2009) geeft in haar boek oefeningen waarbij juist ‘meer 

gevoeld’ moet worden, omdat veel mensen met ADHD vooral in het hoofd leven. Door 

meer te gaan voelen komt er meer evenwicht in het denken, omdat je zowel de 

neocortex als het lijf leert te gebruiken bij het denken en het handelen. 

Vooruitlopend op het onderzoek, verwacht ik dan ook juist kinesiologieprotocollen te 

gaan gebruiken die inspelen op het (leren) voelen. Dat kan door met ‘structuur’ te gaan 

werken. Je wilt cliënten dan meer bewust maken van het lijf, door echt fysiek met het lijf 

te gaan werken. Ze zullen dan eerder voelen dat ze ‘geprikkeld’ zijn, en gaan dan 

(hopelijk) daarop acteren.  

Eerder in dit hoofdstuk zijn enkele andere alternatieve therapieën benoemd, die ook in 

kinesiologie voorkomen. Ik verwacht dan ook meerdere kinesiologieprotocollen uit 

‘chemie’ te gaan gebruiken. Als een voedingsintolerantie/-allergie of een tekort of teveel 

aan een voedingsstof een rol kan spelen bij ADHD, verwacht ik dat ook in dit onderzoek 

tegen te komen.  
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7. De resultaten van het onderzoek 
 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek besproken. Eerst wordt nog 

kort ingegaan op de uitvoering van het onderzoek en welke technieken en protocollen 

gebruikt zijn. Daarna worden de ADHD-vragenlijsten die vooraf en achteraf zijn ingevuld 

met elkaar vergeleken. 

 

7.1  Uitvoering 

De onderzoeksgroep bestond uit 10 kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar. 2 Van deze 

kinderen zaten reeds op de middelbare school, 8 op de lagere school. 4 Van de 10 

kinderen hadden officieel de diagnose ADHD, waarvan 3 ook medicijnen gebruikten. Alle 

kinderen gebruikten een kortwerkende versie van het medicijn. 

Aan de ouders van alle kinderen en de leerkrachten op de lagere school (op 1 na: 1 

ouder heeft de school er niet bij betrokken) is vooraf en achteraf een ADHD-vragenlijst 

(AVL, zie bijlage 1) gestuurd. Alle ouders en alle leerkrachten naar wie deze lijst is 

verstuurd, hebben de lijst ingevuld. 

Een overzicht van de cliënten is opgenomen in bijlage 3. 

De inzet was alle kinderen 5 behandelingen in een periode van 3 tot 4 maanden te 

geven. 7 Hebben ook daadwerkelijk 5 behandelingen ontvangen, 2 hadden genoeg aan 4 

behandelingen en bij 1 heeft de laatste behandeling wegens omstandigheden niet kunnen 

plaatsvinden.  

In de bijlagen 4 tot en met 13 zijn de ingevulde vragenlijsten van elke cliënt anoniem 

opgenomen. In dezelfde bijlagen zijn ook per cliënt de ‘overige resultaten’ aangegeven, 

verkregen uit de open vraag ‘welke verandering heb je nog meer gezien’. Deze vraag 

was bewust open gesteld, opdat ouders alles wat opviel konden invullen.  

 

7.2  Gebruikte technieken en protocollen 

In hoofdstuk 6.5.2 heb ik aangegeven welke zijden van de gezondheidsdriehoek ik vooral 

verwachtte te gaan gebruiken in de sessies. In figuur 10 geef ik aan welke zijden, 

gekoppeld aan vingermodes, ik ook daadwerkelijk heb ingezet. Emotie en psyche zijn 

hetzelfde, en electro-magnetisch kan worden gezien als de energie die de zijden 

verbindt. 

 

 

Figuur 10: Verdeling gebruikte technieken onderverdeeld naar vingermodes 

Verdeling gebruikte technieken onderverdeeld naar 
vingermodes

Structuur Emotie Electro-magnetisch Overig
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Bijna 90% van de technieken vallen onder de structuurmode. Dit is conform mijn 

verwachting. 

Wat opvalt is dat de mode ‘chemie’ in zijn geheel niet is voorgekomen. Dit is tegen mijn 

verwachtingen. In hoofdstuk 6 is immers te lezen dat RED (een persoonlijk dieet) en 

orthomoleculaire supplementen ADHD-symptomen kunnen verminderen of wegnemen. 

Chemie, waaronder het allergieprotocol, Riddler en supplementen uittesten behoren, is in 

kinesiologie dan de weg hier naar toe. 

Conform verwachtingen zijn ook reflexen (onderdeel van structuur) meerdere keren naar 

voren gekomen.  

 

Kijken we verder naar welke protocollen zijn gebruikt, dan krijgen we tabel 2: Overzicht 

toegepaste technieken. Het uitgebreide overzicht staat in bijlage 4 t/m 13. 

Tabel 2: Overzicht toegepaste technieken 

TOEGEPASTE TECHNIEK VIA KIND VIA MOEDER 

14+-SPIEREN 1  

14–SPIEREN/5-ELEMENTEN 9 1 
14-SPIEREN/5-ELEMENTEN/METAFOREN 2  

14-SPIEREN CIRCUITLOKALISATIE 1  

14–SPIEREN FIX AS YOU GO 15  

14-SPIEREN/METAFOREN 1  

AMYGDALA  1 
BRAINGYMKAART 7  

CENTERING (VERKORTE PROCEDURE) 3  

CENTERING (PROTOCOL JEROEN VAN HASSELT) 10 2 

CLOACALS 8  
EXTRA MERIDIANEN 2  

FAMILIE-OPSTELLINGEN 1  

GAITS 1  

HOLOGRAPHIC 1  
MERIDIAAN STRIJKEN 3  

NV-PUNTEN VAN MERIDIANEN 3  

PALMING 1  

REFLEXEN 11  
ZEESTER 3  

 

In het overzicht is ook te zien dat vrijwel alle technieken op het kind zelf zijn toegepast. 

Slechts 4 protocollen zijn via de moeder, als surrogaat voor het kind, uitgevoerd. Reden 

daarvoor was dat de kinderen nog onbekend met de behandelmethode waren, en een 

voorkeur hadden voor kijken en spelen. Correcties zijn zoveel mogelijk bij het kind 

uitgevoerd. 

 

Zetten we de gebruikte technieken in een staafdiagram, dan krijgen we het volgende 

overzicht: 
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Figuur 11: Visueel overzicht toegepaste technieken 

 

7.3  Resultaten op basis van de ADHD-vragenlijst 

Zoals eerder beschreven zijn de vragenlijsten ingevuld door zowel ouders als 

leerkrachten. Bij het verwerken van de resultaten zijn deze lijsten apart gehouden, zodat 

we de score van de ouders kunnen vergelijken met de score van de leerkrachten. 

 

In het overzicht op de volgende pagina (figuur 12) is een overzicht gegeven van alle 

cliënten over alle vragen, waarbij de vragen beantwoord zijn door de ouders (n=10). 

Wat opvalt is dat over vrijwel de hele linie de achteraf score lager is dan de vooraf score, 

wat in dit geval betekent dat er een verbetering heeft plaatsgevonden. Ouders zien bij 

hun kinderen minder ADHD-symptomen na de behandelingen.  

 

Opmerkelijk grote verschillen zijn te vinden bij de vragen ‘Moeite met het opvolgen van 

aanwijzingen’ (van 2,5 naar 1,1) en ‘Gaat van het één over op het ander, zonder het 

eerste af te ronden’ (van 2,5 naar 1,4). Het verschil is het kleinst bij ‘Het voortdurend in 

actie zijn’ (van 2 naar 1,9) en ‘Verstoort bezigheden van anderen’ (van 2,3 naar 2,1). 

Op de vraag ‘Onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten, zonder de gevolgen te overzien’ 

is de score minimaal hoger. 1 Ouder heeft ingevuld dat haar kind meer de grenzen is 

gaan opzoeken na de behandelingen en dat vooral op deze manier deed, wat deze lichte 

stijging verklaart. 
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Figuur 12: Vergelijking gemiddelde score per vraag vooraf en achteraf, door ouders beantwoord 
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Als we kijken naar hoe de leerkrachten dezelfde vragen hebben beantwoord, is het beeld 

nog steeds overwegend positief, maar zijn de verschillen minder groot. 

 
Figuur 13: Vergelijking gemiddelde score per vraag vooraf en achteraf, door leerkracht beantwoord 

Het grootste verschil is te zien bij vraag 2 ‘Moeite met blijven zitten als dat nodig is’ (van  

2,7 naar 2,0) en 4 ‘Moeite op zijn/haar beurt wachten’ (van 2,4 naar 1,7). Daar zijn 

grote verbeteringen in te zien. 

De leerkrachten beoordelen de vraag ‘Gaat van één over op ander, zonder af te ronden’ 

(8) (van 2 naar 2,1) en ‘Vermijdt taken die langere inspanning vergen’ (14) (1,4 naar 

2,3) achteraf slechter dan vooraf. Vooral de 2de genoemde vraag heeft een relatief grote 

verslechtering.  

Deze combinatie van verbetering en verslechtering is interessant, omdat de beweegdrang 

en de impulsiviteit verminderd zijn, maar niet ten gunste van de taakgerichtheid en focus 

die nodig zijn om een taak over langere tijd te volbrengen. 
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Gaan we de groep van 10 kinderen opdelen in een groep met en zonder medicijnen (n=3 

en n=7) dan zien we de volgende resultaten voor in de groep met medicijnen (figuur 14) 

en zonder medicijnen (figuur 15, volgende pagina). 

 
Figuur 14: Vergelijking gemiddelde score per vraag vooraf en achteraf waarbij het kind medicijnen 

gebruikt, door ouders beantwoord 

In de groep met medicijnen zijn de voor- en achterafscore flink afwijkend, in positieve 

zin. ‘Moeite met het opvolgen van aanwijzingen’ (6) is in de groep met medicijnen 

significant lager (van 3,7 naar 0,7). De kinderen volgen de ouders beter op, luisteren 

beter naar wat een ouder zegt en gedaan moet worden. 

Er is 1 negatief verschil te zijn bij de laatste vraag ‘Is vergeetachtig’ (18). 1 Ouder heeft 

aangegeven dat het kind relatief veel vergeetachtiger is geworden (van 0 ‘geen last van’ 

naar 2 ‘geregeld last van’). 

 

Bij slechts 1 van deze kinderen heeft ook de leerkracht het vragenformulier ingevuld 

(n=1). De waarden zijn hieronder in de tabel aangegeven.  

 

Tabel 3: Vergelijking gemiddelde score per vraag vooraf en achteraf, waarbij het kind medicijnen 

gebruikt. Door 1 leerkracht beantwoord 

VRAAG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
VOORAF 3 1 4 1 1 3 4 2 1 3 3 0 4 0 0 0 0 2 
ACHTERAF 1 1 4 0 1 1 4 3 1 3 1 0 4 3 0 0 0 1 
VERSCHIL 2 0 0 1 0 2 0 -1 0 0 2 0 0 -3 0 0 0 1 
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Kijken we naar de ingevulde waarden door de leerkracht, dan zien we vooral een 

verslechtering bij het niet afmaken van de taken (vraag 8) en het vermijden van taken 

die langdurig inspanning vergen, zoals huiswerk.  

Veel vragen zijn ook gelijk gebleven, en 3 vragen zijn na de behandelingen veel 

positiever ingevuld. Het desbetreffende kind beweegt niet meer zoveel met de handen en 

voeten en heeft minder behoefte om te friemelen, het kind kan de aanwijzingen beter 

opvolgen en raakt minder dingen kwijt die nodig zijn voor school of thuis. 

Als we kijken naar de groep kinderen die geen medicijnen gebruikt (n=7), dan zijn de 

verschillen minder groot maar nog steeds aanwezig. 

 
Figuur 15: Vergelijking gemiddelde score per vraag vooraf en achteraf waarbij de kinderen geen 

medicijnen gebruiken, door ouders ingevuld 

Ook hier weer een iets groter positief verschil (0,7 punten) bij vraag 6 ‘Moeite met 

opvolgen van aanwijzingen’, 11 ‘Raakt dingen kwijt die nodig zijn voor school of thuis’ en 

17 ‘Heeft moeite om rustig te spelen’. Dit is de 1ste keer dat ook deze laatste vraag een 

groot positief verschil laat zien. 

Een relatief grote verslechtering (0,4 punten) is te zien bij 9 ‘het verstoren van de 

bezigheden van een ander’. Een minimale verslechtering is te zien bij 12 ‘het 

ondernemen van fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de risico’s te overdenken’.  

 

In deze groep kinderen zonder medicijnen, hebben 6 leerkrachten de vragenlijst 

ingevuld.  
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Een groot positief verschil hebben de leerkrachten gezien in het langer kunnen blijven 

stilzitten van de leerlingen (2). Ook hier een negatief verschil bij het vermijden van taken 

die langere tijd inspanning vergen (14) en meer vergeetachtigheid (18). 

 

 
Figuur 16: Vergelijking gemiddelde score per vraag vooraf en achteraf waarbij de kinderen geen 

medicijnen gebruiken, door leerkrachten ingevuld 

Zoals eerder geschreven in hoofdstuk 4.3 Vormen van ADHD en symptomen, bestaat 

ADHD uit 3 deelgebieden: hyperactiviteit, onoplettendheid en impulsiviteit. Alle vragen 

uit de ADHD-vragenlijst zijn te plaatsen in één deze drie deelgebieden. Deze mapping 

staat in Bijlage 2: vergelijking ADHD-kenmerken met de vragenlijst ADHD (AVL). Aan de 

hand van deze mapping, kunnen we ook per deelgebied scores gaan bekijken. 

Het grootste verschil tussen voor- en achteraf situatie is te zien in deelgebied 

onoplettendheid. Daar is de grootste verbetering te zien. Dat wil zeggen dat de kinderen 

onder meer beter luisterden naar wat er gezegd werd, beter aanwijzingen konden 

opvolgen, minder snel afgeleid waren, langer hun aandacht bij hun taak/spel konden 

houden, hun taakjes afrondden voordat ze over gingen op iets anders en verplichte taken 

(zoals huiswerk) niet meer zolang uitstelden als voorheen. Ook waren ze minder 

vergeetachtig, hadden ze minder moeite met taken organiseren en waren ze minder vaak 

spullen voor school of thuis kwijt. 

De afname was het geringst bij de impulsiviteit. Er was een kleine verbetering zichtbaar 

in het op hun beurt wachten, ze konden iets beter wachten met antwoorden totdat de 

hele vraag gesteld was, en ze verstoorden iets minder vaak de bezigheden van anderen. 
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Figuur 17: vergelijking, alle vragen vooraf en achter, per deelgebied 

 

Het is interessant om te kijken of we per deelgebied ook nog verschillen zien in de groep 

met en de groep zonder medicatie.  

 
Figuur 18: vergelijking hyperactiviteit-vragen met en zonder medicijnen, vooraf en achteraf, door 

ouders ingevuld 

 
Figuur 19: vergelijking onoplettendheid-vragen met en zonder medicijnen, vooraf en achteraf, door 

ouders ingevuld 
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Figuur 20: vergelijking impulsiviteit-vragen met en zonder medicijnen, vooraf en achteraf, door 

ouders ingevuld 

In alle 3 de figuren is te zien, dat het verschil in de groep met medicijnen groter was dan 

in de groep zonder medicijnen. Zelfs als kinderen dus medicijnen gebruiken, zijn er nog 

grote verbeteringen mogelijk.  

Het grootste verschil is ook nu weer te zien in deelgebied ‘onoplettendheid’. Een 

bijzondere constatering, omdat veel kinderen medicijnen juist gebruiken om beter te 

kunnen opletten. Dus zelfs naast medicijnen is er met kinesiologie nog veel winst te 

behalen op dit gebied.  

Het kleinste verschil was meetbaar op het gebied van hyperactiviteit: het friemelen en 

wiebelen en niet kunnen blijven stilzitten waren afgenomen, maar niet zoveel als de 

alertheid was toegenomen. 

Diezelfde onderverdeling naar deelgebied en met en zonder medicijnen is hieronder 

nogmaals weergegeven, maar dan door de leerkrachten ingevuld. Van de kinderen met 

medicijnen had slechts 1 leerkracht de lijst ingevuld, versus 6 leerkrachten van de 

kinderen zonder medicijnen.  

Door de leerkrachten wordt aangegeven dat in beide groepen het (relatief) grootste 

verschil zichtbaar is op het gebied van hyperactiviteit.  

 

 
Figuur 21: vergelijking hyperactiviteit-vragen met en zonder medicijnen, vooraf en achteraf, door 
leerkrachten ingevuld 
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Figuur 22: vergelijking onoplettendheid-vragen met en zonder medicijnen, vooraf en achteraf, door 

leerkrachten ingevuld 

 

 
Figuur 23: vergelijking impulsitiveit-vragen met en zonder medicijnen, door leerkrachten ingevuld 

Ook in de lijsten die door de leerkrachten zijn ingevuld, zien we dat er een afname is op 

alle deelgebieden en in beide groepen. 
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7.4  Resultaten op basis van interviews en eindvraag 

Naast het invullen van de vragenlijsten, is voorafgaand aan de 2de tot en met de 5de 

sessie een kort interview gehouden.   

Bij het opvragen van de 2de vragenlijst is tevens gevraagd ‘wat er verder opgevallen is’. 

Alle feedback uit deze gesprekken is weergegeven in de bijlagen 4 t/m 13. In dit 

hoofdstuk heb ik alle opmerkingen zoveel mogelijk samengevoegd en kort omschreven. 

De letterlijke feedback staat wederom in bijlage 4 t/m 13. 

 

Slapen 

Door de ouders van meerdere kinderen wordt aangegeven dat het slapen opvallend beter 

gaat. Het naar bed brengen verloopt rustiger en/of ze vallen sneller in slaap. Maar ook 

slapen ze vaker door of blijven ze in hun eigen bed liggen ook als ze ’s nachts even 

wakker worden. Eén ouder vermeldt dat hun kind ook na nachtmerries zelfs in het eigen 

bed blijft liggen, wat voorheen niet gebeurde. 

 

Zelfvertrouwen/steviger staan 

Bij veel kinderen geven de ouders aan, dat het kind gegroeid is in zelfvertrouwen. 

Kinderen durven dingen te doen, waar ze eerst tegenop zagen. Denk dan aan bij een 

sportvereniging gaan, maar ook alleen thuisblijven, minder bang zijn voor dingen, en 

met mensen in gesprek durven gaan. Meer zelfvertrouwen wordt ook gezien doordat 

kinderen (duidelijker) hun grenzen durven aan te geven en zelfstandiger zijn geworden. 

Ook het beter omgaan met teleurstellingen, genoemd door 1 van de ouders, kan gezien 

worden als meer zelfvertrouwen. 

 

Stabieler gedrag/evenwichtiger in humeur 

Ouders geven aan dat kinderen stabieler in hun gedrag en humeur zijn geworden. Ze zijn 

rustiger in hun gedrag, minder snel boos, hebben minder snel last van de ‘hongerheks’, 

zijn beter benaderbaar voor een gesprek en zijn ook opener in het praten zelf. Doordat 

ze rustiger zijn, kunnen ze zich ook verbaal beter uiten. 

Eén ouder geeft aan dat haar kind in de verloop van de sessies ‘zachter’ geworden is. Hij 

was altijd hard voor zichzelf, maar heeft meer compassie met zichzelf gekregen. 

 

Cognitief/‘Hoofd’-zaken 

Veel kinderen geven zelf aan dat de concentratie en focus op school beter gaat. Het ene 

kind kan haar taakjes ruim op tijd afronden, een andere leerkracht geeft aan dat de 

taakgerichtheid van een kind beter geworden is. Kinderen geven ook aan dat er meer 

orde en overzicht in het hoofd is, en ze daardoor meer controle hebben over wat te doen.  

Bij één jongere heeft een sessie net voor de toetsweek plaatsgevonden. Waar hij 

normaalgesproken gestresst zat te leren en gestresst naar school ging, bleef hij nu rustig 

en heeft hij de toetsweek goed doorstaan. 

Eén cliënt is dyslectisch, kreeg door de sessies meer zelfvertrouwen en is daardoor weer 

beter gaan lezen. Let wel, nog steeds niet conform AVI-niveau, maar wel beter dan bij 

aanvang van de sessies.  

Eén ouder omschrijft het als volgt: ‘hij kan weer denken’.  

 

Lichaam 

Kinderen zijn meer lichaamsbewust, geven aan beter hun lijf te voelen en daardoor ook 

wanneer er onrust in hun hoofd en/of lijf is. Ze geven daarbij ook aan dat ze minder 

stress in hun lijf voelen.  

Een ouder geeft aan dat na de laatste sessie ‘de plasongelukjes’ ook niet meer zijn 

voorgekomen. Die vonden voorheen meerdere keren per dag plaats, en hebben niet 

meer plaatsgevonden in de periode tussen de laatste sessie en het terugsturen van de 

eindmeting.  
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Gezondheid  

Als feedback op de 1ste sessie geeft 1 ouder aan, dat haar kind ziek geweest is (diarree 

en spugen), maar dat ze dat gezien heeft als een grote opruiming van het lijf. Bij een 

ander kind is het eczeem weg, wat ze alleen kunnen relateren aan de behandelingen. 

Eén jongere heeft minder last van hooikoorts gekregen en de andere is meer gaan eten 

na de sessies. In de dagen na de sessies kon hij ook makkelijker naar de wc, waar hij 

normaal 1x in de week ging.  

 

Omgeving 

Eén kind heeft zelf aangegeven zichzelf beter kunnen beheersen in zijn boosheid. Hij 

wordt nog wel boos, maar heeft dan minder de neiging om te gaan slaan. Andere 

kinderen geven aan dat hun leerkracht nog wel steeds boos wordt, maar wel later op de 

dag, danwel minder boos. Voor de kinderen is dit een grote winst. 

Een ouder geeft aan dat er meer rust in de relatie gekomen is.  
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8. Conclusie en discussie  
 

In hoofdstuk 6 zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven. De resultaten zijn 

weergegeven als totale groep per vraag, maar ook per deelgebied van ADHD. In zoveel 

mogelijk figuren is een onderverdeling gemaakt naar wel of geen medicijngebruik zodat 

we inzichtelijk krijgen of behandelingen in beide groepen voor verschil zorgen. 

Vragenlijsten zijn door zowel ouders als leerkrachten ingevuld, zodat we ook een 

uitspraak kunnen doen over het gedrag in verschillende omgevingen.  

In dit hoofdstuk gaan we terug naar de deelvragen en de hoofdvraag, en geven hier een 

antwoord op. 

 

Deelvraag 1) Wat is ADHD? Wat zijn de symptomen? 

ADHD staat voor attention deficit hyperactive disorder, wat zoveel wil zeggen als dat er 

een aandachtstekort is, al dan niet gecombineerd met hyperactiviteit en impulsiviteit. Het 

kind (of volwassene) heeft in meerdere situaties last van dit gedrag, bijvoorbeeld thuis 

èn op school. Daarnaast mag er geen sprake zijn van een angststoornis of depressiviteit, 

omdat de symptomen veel op elkaar lijken. 

Symptomen hebben te maken met de 3 vormen die er zijn: de overwegend onoplettende 

vorm, de overwegend hyperactieve/impulsieve vorm en de gecombineerde vorm. 

Veel gedragingen die bij ADHD gezien worden, zijn ook zichtbaar bij over- en 

onderprikkeling van de hersenen. Bij overprikkeling komen te veel sensorische prikkels 

door het filter heen, waardoor het kind vooral niet meer kan opletten. Bij onderprikkeling 

komen te weinig prikkels door, waarna het kind op zoek gaat naar extra prikkels en 

hyperactief kan worden. 

 

Deelvraag 2) Welke behandelstrategie wordt in de reguliere geneeskunde ingezet en wat 

zijn de resultaten van deze strategieën? 

De meest ingezette behandelstrategie bij ADHD is medicatie. De werkzame stof is 

methylfenidaat, lijkt scheikundig gezien veel op amfetamine, en is onder meerdere 

namen verkrijgbaar, waaronder Ritalin, Methylfenidaat en Concerta. Het zorgt ervoor dat 

er meer dopamine in de hersenen vrijkomt, wat een rol speelt in onder meer concentratie 

en focus. 

Een andere optie is cognitieve gedragstherapie waarbij de kinderen vaardigheden worden 

aangeleerd die hen moeten helpen beter om te gaan met onder meer hun impulsiviteit en 

hyperactiviteit en hun concentratie te verbeteren. Ze leren plannings- en 

organisatievaardigheden, maar ook om realistisch naar zichzelf en de omgeving te kijken. 

Wanneer de ouders cognitieve gedragstherapie volgen, is deze er vooral op gericht 

anders met het gedrag van hun kind om te gaan en veel structuur te bieden. 

Beide interventies lijken resultaat te geven, in ieder geval voor de korte termijn. 

 

Deelvraag 3) Welke interventies op complementair gebied, waaronder kinesiologie, 

worden ingezet en hoe succesvol zijn deze? 

Op complementair gebied worden veel mogelijkheden voor het verbeteren van ADHD-

symptomen gegeven. In dit onderzoek is gekeken naar voeding (RED), en dan juist het 

weglaten van voedingsmiddelen. Welke precies kan op voorhand niet gezegd worden, 

omdat dat maatwerk is.  

Verder is gekeken naar Chinese Geneeskunde, waaronder acupunctuur, waar wordt 

gesteld dat bij ADHD de organen hart, lever en milt in disbalans zijn. Door de disbalans 

op te heffen, verminderen danwel verdwijnen de symptomen. 

Een 3de optie is reflexintegratie. Bij reflexintegratie wordt ervan uitgegaan, dat reflexen 

die actief en nuttig waren in de baarmoeder, de geboorte en de 1ste maanden van ons 
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leven, actief zijn gebleven of weer actief zijn geworden. Deze therapie is erop gericht de 

reflexen weer te integreren, waardoor er weer rust in het lijf komt, en het lijf toekomt 

aan complexere taken als leren en concentreren. 

Een 4de optie is het inzetten van voedingssupplementen (orthomoleculaire therapie). 

Door de juiste voeding te eten en indien nodig aanvullend supplementen te gebruiken, 

wordt het lichaam in optimale conditie gebracht en zullen ADHD-symptomen -vooral die 

gericht op onoplettendheid- verdwijnen. 

De laatste complementaire optie die in dit onderzoek genoemd wordt, is kinesiologie. 

Kinesiologie is een combinatie van Chinese Geneeskunde, chiropractie en fysiotherapie. 

Binnen kinesiologie wordt gewerkt met spiertesten waarmee blokkades kunnen worden 

opgespoord. Spiertesten worden ook gebruikt om het juiste protocol te kiezen, waarmee 

de balans hersteld kan worden. 

Voor de 1ste 4 mogelijkheden hebben al onderzoeken plaatsgevonden, waarin de 

effectiviteit van de behandelmethode wordt aangetoond. Dat is nog niet gedaan voor 

kinesiologie. Dat wordt op kleine schaal in dit onderzoek gedaan.  

 

Deelvraag 4) Welke effecten zijn meetbaar op het gebied van ADHD-symptomen: 

- in de totale groep 

- specifiek in de groep met medicaties 

- specifiek in de groep zonder medicatie 

- per deelgebied (onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit), ook hier 

uitgesplitst naar met en zonder medicatie 

Aangegeven door de ouders en de leerkracht. 

Welke kinesiologie-protocollen worden dan het meest gebruikt? 

In alle van bovenstaande doorsnijdingen zijn door zowel ouders als leerkrachten positieve 

veranderingen aangegeven.  

Opvallend is, dat juist in de groep die medicatie gebruikt, grote verbeteringen op alle 

deelgebieden wordt gesignaleerd. Deze verbeteringen zijn relatief groter dan die in de 

groep zonder medicatie.  

Kijkend naar de verschillende deelgebieden, zien we de grootste verbetering op het 

gebied van onoplettendheid. Ook de andere 2 deelgebieden laten een positief verschil 

zien, maar niet zo groot als bij onoplettendheid. 

Als we kijken welke protocollen het meest gebruikt worden, is dat conform verwachting 

die behorende bij de vingermode ‘structuur’.  

 

Deelvraag 5) Welke neveneffecten zijn nog meer genoemd, danwel meetbaar? Denk dan 

bijvoorbeeld aan het makkelijker in slaap vallen of minder (vaak) boos reageren. 

Positieve bijwerkingen die door (meerdere) ouders over hun kinderen worden genoemd 

zijn: beter slapen, meer zelfvertrouwen, evenwichtiger in humeur, meer concentratie en 

focus en meer lichaamsbewust zijn. Daarnaast zijn er ook verbeteringen in de 

gezondheid gemeld. Kinderen ervaren het een grote winst dat de leerkracht minder vaak 

boos op hen wordt, ouders geven aan dat de rust in de relatie fijn is.  

 

Deelvraag 6) Welke conclusies mogen naar aanleiding van punt 4 en 5 getrokken worden 

ten aanzien van de hoofdvraag? 

‘Op welke wijze kan kinesiologie bijdragen aan het verbeteren van concentratie en 

het verminderen van hyperactiviteit en impulsiviteit bij een kind waarbij het 

vermoeden van ADHD bestaat, gemeten aan de hand van genormaliseerde 

vragenlijsten (ADHD-vragenlijst)?’ 
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Leggen we de resultaten tot zover bij elkaar, dan zien we dat kinesiologie zeker kan 

bijdragen aan het veranderen van de symptomen die behoren bij ADHD. Vooral op het 

gebied van ‘onoplettendheid’ laat kinesiologie positieve verschillen zijn in zowel de groep 

zonder als met medicatie. 

 

Discussie 

De onderzoeksgroep bestond uit slechts 10 kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar. 

Ondanks dat bij deze kleine groep al mooie resultaten bereikt zijn, mogen we nog niet 

een algemeen geldende conclusie trekken dat kinesiologie altijd zal werken bij kinderen 

met ADHD-symptomen.  

 

De protocollen die in dit onderzoek zijn gebruikt, zijn afhankelijk van de kennis en kunde 

van de kinesioloog. Een andere kinesioloog beheerst waarschijnlijk andere vaardigheden. 

Hierdoor is het onzeker of er een vergelijkbaar resultaat behaald kan worden. 

Bij enkele kinderen had een ander onderwerp prioriteit boven ADHD-gerelateerde 

symptomen (focus of concentratie). Denk dan bijvoorbeeld aan hooikoorts of een 

aanstaande toetsweek en de angst voor een blackout. Daar is in de behandeling op 

ingespeeld, maar dat deel staat feitelijk buiten het onderzoek. Om die reden is hierover 

verder niets opgenomen. De cliënten gaven aan dat de behandeling zeker rust heeft 

gegeven. 

 

2 Kinderen wilden in 1ste instantie niet zelf behandeld worden, waarna de behandeling bij 

de moeder als surrogaat is uitgevoerd. Bij kinesiologie is dit mogelijk en wordt de 

behandeling uitgevoerd alsof de moeder het kind is. Resultaten zouden gelijk moeten 

zijn, maar deze aanpak werpt ook vragen op. 

 

Bij voorkeur werden de behandelingen elke 2 tot 3 weken uitgevoerd. In de praktijk zat 

er soms (veel) meer tijd tussen. In die paar weken extra was er vaak een minimale 

terugval geconstateerd. Zou deze terugval ook hebben plaatsgevonden, wanneer de 

frequentie wel constant geweest zou zijn? 

 

Bij het interview is de open vraag ‘wat is verder opgevallen’ gesteld. De feedback (door 

ouders en leerkrachten) op de open vragen was erg ruim, waardoor er geen vergelijking 

mogelijk was.  

 

Niet alle kinderen hebben (wegens omstandigheden of op eigen verzoek) 5 

behandelingen ontvangen. Bij deze kinderen waren de verschillen na 4 behandelingen al 

goed zichtbaar en voelbaar (voor de kinderen), maar had er meer bereikt kunnen worden 

als ze wel 5 behandelingen hadden ontvangen? 

 

Ikzelf heb pas tijdens het onderzoek enkele methodieken aangeleerd gekregen. Waren de 

resultaten anders geweest, wanneer deze technieken al vanaf het begin tot mijn 

beschikking hadden gestaan? 

Gezien de frequentie van toepassen, durf ik wel te stellen, dat deze technieken vaker 

toegepast zouden zijn, wanneer ik ze vanaf het begin van dit onderzoek beheerst had. 
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9. Aanbevelingen 
 

Op basis van de resultaten tot zover, kan er gesteld worden dat kinesiologie een positief 

effect heeft bij kinderen met ADHD-symptomen. 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd bij een onderzoeksgroep van 10 personen groot. Dit aantal is 

te klein om een algemeen geldende conclusie te mogen trekken. De resultaten zijn echter 

veelbelovend, waardoor verder onderzoek naar de mogelijkheden van kinesiologie bij 

ADHD aanbevolen wordt.  

Ik adviseer dan ook om de groep evenrediger te verdelen over de leeftijd. Nu waren 2 

jongeren betrokken bij het onderzoek, die tegen andere zaken aanlopen dan kinderen in 

de basisschoolleeftijd. Denk dan bijvoorbeeld aan planningsvaardigheden.  

Naast een evenwichtigere verdeling in leeftijd, mag de groep dan ook een betere 

verdeling hebben van kinderen/jongeren met en zonder medicijnen. 

 

De frequentie van de afspraken was niet altijd 2 tot 3 weken, soms zaten er veel meer 

weken tussen. Bij een nieuw onderzoek is het beter om de afspraken wèl elke 2 tot 3 

weken te laten plaatsvinden, zodat de kans op terugval kleiner zal zijn.  

Verder hebben niet alle kinderen hetzelfde aantal sessies ontvangen. In een nieuw 

onderzoek heeft dat wel de voorkeur. 

 

Het heeft de voorkeur dat het onderwerp van een sessie elke keer te maken heeft met 

ADHD, dus focus, concentratie, minder impulsief, etc. Op deze manier kunnen de 

eindresultaten worden afgezet tegen het onderzoeksdoel. 

 

Voor wat betreft de vragenlijsten zijn mij de volgende zaken opgevallen die in een nieuw 

onderzoek anders gedaan kunnen worden: de openvraag ‘wat is er verder opgevallen’ 

kan nog onder verdeeld worden naar categorieën als slapen, spijsvertering, sociaal, etc. 

Dan worden ouders en leerkrachten meer gestuurd in de onderwerpen waar ze 

verandering kunnen zien.  

De vragenlijsten zijn op sommige punten verschillend ingevuld door ouders en 

leerkrachten. Een mogelijke verklaring is dat ouders en leerkrachten op andere dingen 

letten, of dat een kind thuis en op school ander gedrag vertoont. Een aanvullend 

vraaggesprek kan meer inzicht geven in hoe een vraag geïnterpreteerd is zodat deze 

verschillen meer geduid kunnen worden.  

De vragenlijst kan ook worden aangevuld met ruimte voor toelichting, zodat ouders en 

leerkrachten toelichting kunnen geven op een vraag. 1 Van de cliëntjes gaf namelijk aan, 

dat hij zelf wel meer rust ervaarde, maar dat dat niet altijd door de juf gezien werd.  

 

De vaardigheden van de kinesioloog zijn heel erg van belang in dit onderzoek. Bij een 

nieuw onderzoek zal de kinesioloog minimaal dezelfde vaardigheden moeten hebben, 

zodat uit dezelfde protocollen gekozen kan worden. 

 

Tot slot beveel ik aan om na afloop van de sessies meermaals contact te hebben met de 

cliënten, om uit te vragen hoe lang de resultaten behouden zijn en uit te zoeken of 

nieuwe sessies nuttig zijn. 
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Bijlage 1: Vragenlijst ADHD (AVL) 

 

 
Figuur 24: ADHD Vragenlijst, voorafgaand en na de sessies verstuurd naar ouders en leerkrachten 

Vragenlijst ADHD (AVL) 

Scoreformulier 

 

 

Geef aan in welke mate het kind in de 

afgelopen zes maanden de 

onderstaande gedragingen vertoonde. 

Vink het vakje aan. Kies uit de 

volgende mogelijkheden 

 

0 = NIET OF NAUWELIJKS 

1 = AF EN TOE (Incidenteel) 

2 = GEREGELD (maandelijks) 

3 = VAAK (wekelijks) 

4 = ZEER VAAK (dagelijks) 

 

 Naam jeugdige: 

Geslacht: 

Leeftijd: 

Datum afname: 

Ingevuld door: 

Relatie jeugdige: 

Klik of tik om tekst in te voeren. 
Klik of tik om tekst in te voeren. 

Klik of tik om tekst in te voeren. 
Klik of tik om tekst in te voeren. 
Klik of tik om tekst in te voeren. 

Klik of tik om tekst in te voeren. 

 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Bijlage 2: Vergelijking ADHD-kenmerken met de vragenlijst ADHD (AVL) 

Tabel 4: Mapping ADHD-symptomen met vragen uit vragenlijst 

ADHD-symptoom Onoplettend (O) 

Hyperactief (H) 

Impulsief (I) 

Vraag uit vragenlijst Vraag 

Slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details 
of maakt achteloze fouten in schoolwerk, werk of bij andere 

activiteiten 

O Gaat van de ene bezigheid op de andere 
over, zonder de eerste af te maken. 

8 

Heeft vaak moeite de aandacht bij taken of spelletjes te 

houden. 

O Heeft moeite langere tijd de aandacht bij 

taken of spel te houden. 

7 

Lijkt vaak niet te luisteren als hij direct aangesproken wordt. O Lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen 

hem/haar gezegd wordt. 

10 

Volgt aanwijzingen vaak niet op en slaagt er vaak niet in om 

karweitjes of schoolwerk af te maken of taken op het werk na 
te komen. 

O Heeft moeite met het opvolgen van 

aanwijzingen of opdrachten van anderen. 

6 

Heeft vaak moeite met het organiseren van taken en 

activiteiten. 

O Heeft moeite met organiseren van 

activiteiten en taken. 

13 

Vermijdt vaak, heeft een afkeer van of is onwillig zich bezig te 

houden met taken die een langdurige geestelijke inspanning 
vereisen (zoals schoolopdrachten of huiswerk).  

O Vermijdt taken die een langere 

inspanning vergen, bijv. huiswerk. 

14 

Raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of 

bezigheden (bijvoorbeeld speelgoed, huiswerk, boeken of 

gereedschap). 

O Raakt dingen kwijt(of verliest ze) die 

nodig zijn voor taken op school of thuis. 

11 

Wordt vaak gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels. O Wordt gemakkelijk afgeleid. 3 

Is vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden. O Is vergeetachtig. 18 

Beweegt vaak onrustig met handen of voeten, of draait op zijn 

stoel. 
 

H Beweegt onrustig met handen en voeten, 

frunnikt, wiebelt heen en weer. 

1 

Staat vaak op in de klas of in andere situaties waar verwacht 

wordt dat men op zijn plaats blijft zitten. 

H Heeft moeite met blijven zitten als dat 

nodig is. 

2 

Rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit 

ongepast is (bij adolescenten en volwassenen kan dit beperkt 
zijn tot subjectieve gevoelens van rusteloosheid). 

H Onderneemt fysiek gevaarlijke 

activiteiten zonder de gevolgen te 
overzien. 

12 

Kan moeilijk rustig spelen of zich bezighouden met 

ontspannende activiteiten. 

H Heeft moeite om rustig te spelen. 17 
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Is vaak ‘in de weer’. H Is voortdurend in actie, alsof hij/zij 

wordt gedreven door een motor. 

15 

Praat vaak aan 1 stuk door. H Praat aan één stuk door. 16 
Gooit het antwoord er vaak al uit voordat de vragen afgemaakt 

zijn. 

I Gooit het antwoord eruit voordat de 

vraag is afgemaakt. 

5 

Heeft vaak moeite op zijn beurt te wachten. I Heeft moeite op zijn/haar beurt te 

wachten, bijv. bij spelletjes. 

4 

Verstoort vaak bezigheden van anderen of dringt zich op 

(mengt zich bijvoorbeeld zomaar in gesprekken of spelletjes). 

I Verstoort bezigheden van anderen, 

dringt zich ongevraagd op. 

9 
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Bijlage 3: Overzicht cliënten, formulieren en feedback 

Tabel 5: Overzicht cliënten 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
LEEFTIJD 13  15 8 8 12 10 7 5 5 11 

GESLACHT M V M M M V V M V M 

SCHOOL Middelbaar 

speciaal 

Middelbaar 

onderwijs 
regulier 

Basis-

school (gr 
4) 

Basis-

school (gr 
5) 

Basis-

school (gr 
8) 

Basis-

school (gr 
6) 

Basis-school 

(gr 4) 

Basis-school 

(gr2) 

Basis-school 

(gr2) 

Basis-school 

(gr 7) 

ADHD 

DIAGNOSE? 

Ja Nee Nee Ja Ja Nee Nee Nee Nee Ja 

MEDICIJNEN? Elvanse Nee Nee Nee Ritalin Nee Nee Nee Nee Medikinet 

(alleen op 

school) 
BIJZONDER-

HEDEN? 

ASS + 

School-

trauma + 
onder 

begeleiding 

ziekenhuis 

Super-

gevoelig 

voor 
aanraking. 

Veel 

allergieën 

 

HB 

Problemen 

met 
concentrati

e en focus. 

Staat op 

wachtlijst 
voor 

onderzoek

en 

HB ASS Problemen 

met conce-

ntratie en 
focus 

Problemen 

met concen-

tratie en 
focus 

Problemen 

met 

concen-
tratie en 

focus 

Vader heeft 

ADHD. 

Herkennen 
veel symp-

tomen 

Gezins-

problemen 
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Bijlage 4: Overzicht behandelingen en vragenlijsten cliënt 1 (M, 13) 

 

SESSIE PROTOCOL FEEDBACK 

1 14-spieren fix as you go Is na deze sessie op kickboksen gegaan. Durfde 

lange tijd niet, maar na deze sessie wel. 

Heeft beter geslapen en is rustiger in zijn 

gedrag geweest. Is weer meer gaan eten. 

Durft meer zijn grenzen te verleggen. 
2 14-spieren/5-elementen  Heeft de dagen na behandeling weer ontlasting 

gehad (daarvoor 8 dagen niet!). 

Slaapt veel beter. 

3 Cloacals 
14-spieren fix as you go 

Eten blijft goed gaan en steeds meer. Is ook 
weer aan het groeien. 

4 Cloacals 

Centering (protocol Jeroen 

van Hasselt) 

Sessie was net voor toetsweek. Heeft normaal 

enorme stress voor toetsweek. Is dit keer niet  

geblokkeerd tijdens de toetsen. 
Na sessie 3 uur aan zijn wiskunde gezeten, net 

zolang tot hij het snapte. Overtuiging dat hij 

geen wiskunde kan. Heeft een 8.6 gehaald voor 

toets! 
5 Heeft niet kunnen 

plaatsvinden binnen 

onderzoeksperiode 

(gebroken been + 

schoolproblemen) 

 

 

Algemene feedback: 

- Heeft meer zelfvertrouwen bij vooral rekenen, staat nu hoog cijfer gemiddeld 

- Vraagt zelf wanneer hij weer mag (vindt nieuwe dingen en aan zijn lijf zitten 
spannend, maar bij jou niet) 

- Slaapt superrelaxed na de behandeling (en de hele nacht door!) 

- Komt gestresst binnen, en valt tijdens de behandeling (bijna) in slaap 

- In de behandeling is er aandacht voor de darmen. Na een week vasthouden kan 
hij ’s avonds en de volgende dag naar de wc om te ontlasten. 

- Hij kan en doet relaxed en uitgebreid zijn verhaal bij je 

- Hij komt heel erg graag bij je! 
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Vooraf ouders 

 

Achteraf ouders 

  

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
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Bijlage 5: Overzicht behandelingen en vragenlijsten cliënt 2 (V, 15) 

SESSIE PROTOCOL FEEDBACK 

1 14-spieren/5-elementen 

Meridiaan strijken 

Er is meer orde in het hoofd en daardoor meer 

rust en overzicht. 
2 14-spieren fix as you go 

Braingymkaart trekken  

Tot inzicht gekomen dat bepaalde mensen haar 

leeg zuigen. Die probeert ze nu te vermijden. 

De wanorde wordt beter, ze kan rustiger 

nadenken. 
Ze is minder overprikkeld (ook vanwege 

lockdown). 

3 Centering (verkorte 

procedure) 

14-spieren/5-elementen 
Extra meridianen 

Heeft op interessegebied hyperfocus. 

Geen verdere ontwikkelingen op gebied van 

aandacht/focus. 

4 14-spieren/5-elementen Minder last van hooikoortssymptomen. Is wel 

moe van hooikoorts. 

In tussenperiode ook corona gehad, daar nog 
moe van. 

Hoofd is na corona weer erg druk en vol. 

5 14-spieren/5-elementen 

Extra meridianen 

Weer rust in hoofd en lijf. 

Kan weer zaken overzien. 
Heeft weer meer controle. 

 

Algemene feedback: 

- Er is in ieder geval een paar dagen meer rust in het hoofd. 
- Minder snel gestresst, voelt minder snel stress. 

- Valt makkelijker in slaap. 

- Meer overzicht en controle. 

- Meer rust in het lichaam. 

- … heeft het heel prettig ervaren om bij jou te komen. Het naar jou toe gaan, zeg 

maar de route, vond ze niet fijn, maar het bij jou zijn wel! Dank je wel voor alles 

wat je voor haar gedaan hebt!!  

- … gaf aan dat ze misschien nog wel vaker naar je toe zou willen. Natuurlijk is dat 

prima wat mij betreft.  
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Vooraf ouders 

 
 

Achteraf ouders 

 

  

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Bijlage 6: Overzicht behandelingen en vragenlijsten cliënt 3 (M, 8) 

SESSIE PROTOCOL FEEDBACK 

1 Braingymkaart 

14-spieren/5-elementen 
Gaits 

Paar dagen minder wiebelig geweest. 

Luisterde ook beter, zonder discussies. 
Werkjes zijn af 

2 Centering (verkorte 

procedure) 

Zeester 
14-spieren fix as you go 

Kind ervaart meer rust en concentratie in zijn 

hoofd. 

Ouders zien meer rust.  

3 14-spieren fix as you go Wordt tijdens behandeling al stil, komt niet 

meer op woorden. 

Deze sessie was net voor de kerstvakantie. De 

eerste dagen van de kerstvakantie waren 
gezellig, bijna geen discussies of ruzies gehad. 

4 Centering (protocol Jeroen 

van Hasselt) 

Reflexen (STNR) 

Ervaart meer rust in zijn hoofd. 

Kan beter aangeven waarom hij zich niet kan 

concentreren en oplossingen bedenken hoe hij 
toch voor concentratie kan zorgen. 

5 Centering (protocol Jeroen 

van Hasselt) 

Reflexen (fear) 

Kan na sessie veel beter zijn grenzen aangeven. 

Daardoor is het soms wel lastig voor de 

omgeving, maar beter voor hemzelf. Hij raakt 
minder overprikkeld. 

Heeft minder de behoefte om mee te doen, 

zeker als hij weet dat dat niet handig is.  

 

Algemene feedback: 

- Hij gaf zelf iig aan dat hij de behandelingen lekker vond en meer rust in zijn hoofd 

had, maar ook dat dat niet altijd merkbaar is voor de buitenwereld. 

- Ik zie bij … dat hij langzamerhand groeit in zijn energieverwerking. Daar waar hij 

letterlijk door het lokaal stuiterde in het begin van het jaar is de taakgerichtheid 

nu al iets beter.   
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Vooraf ouders  

 
 

Achteraf ouders 

 
 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

18 is vergeetachtig ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Vooraf leerkracht 

 
 

Achteraf leerkracht 

 
  

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

18 is vergeetachtig ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

18 is vergeetachtig ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 
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Bijlage 7: Overzicht behandelingen en vragenlijsten cliënt 4 (M, 8) 

SESSIE PROTOCOL FEEDBACK 

1 14-spieren fix as you go 

Braingymkaart 

Had voor de sessie heel veel gedachtes, die zijn 

tot rust gekomen tijdens de behandeling. 
Concentratie was na de sessie makkelijker op te 

brengen. 

2 Meridiaan strijken 

14-spieren/5-elementen 

Heeft baat gehad bij de braingymoefening. Kon 

zich daardoor beter concentreren en had meer 
rust in zijn hoofd. 

Is regelmatig boos geweest op zijn broertje, 

maar ging dan niet slaan, maar in balletje 

knijpen. 

Voelde zich na de sessie veel vrolijker. 
3 Zeester 

14-spieren/5-

elementen/metaforen 

Braingymkaart 

‘Hoofd is leeg’. 

Concentratie was een aantal dagen beter. 

 

4 14-spieren/Circuitlokalisatie 

Holographic 

Gaf aan dat hij wel meer rust ervaart in zijn 

hoofd, maar dat de juf toch wel boos op hem 

wordt, alleen dan later op de dag. 

5 Cloacals 
Centering (protocol Jeroen 

van Hasselt) 

Reflexen (moro + Babinski) 

Geeft aan dat hij meer rust heeft, en dat de rest 
last heeft van zijn onrust. 

Juf is minder vaak boos geweest. 

 

 

Algemene feedback: 

- Zo specifiek kijkend naar de vragenlijst zie ik weinig verandering. Wat ik echter 

wel opmerkte maar wat niet in de lijst staat, is dat hij ontspannen werd van de 

behandeling en opener om er over te praten.  

- Het lijkt of hij er meer lichaamsbewust van is geworden en ook het gevoel heeft 
dat hij zelf invloed kan uitoefenen op zijn gedrag.  

- En dat bepaalde spanning zowel uit zijn hoofd als uit zijn lichaam kan komen.  

- Soms is hij hard voor zichzelf en vraagt veel van zichzelf, en ik heb het idee dat 

jouw behandelingen hem iets zachter hebben gemaakt daarin.  
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Vooraf ouders 

 
 

Achteraf ouders 

 
 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

18 is vergeetachtig ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

18 is vergeetachtig ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Vooraf leerkracht 

 
 

Achteraf leerkracht 

 
  

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
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Bijlage 8: Overzicht behandelingen en vragenlijsten cliënt 5 (M, 12) 

SESSIE PROTOCOL FEEDBACK 

1 Centering (protocol Jeroen 

van Hasselt) 
Reflexen (Babinski) 

Was uit school minder boos.  

Heeft goed onder woorden kunnen brengen wat 
hem dwars zat. 

 

2 Centering (protocol Jeroen 

van Hasselt) 
Reflexen (TLR) 

Meer rust in zijn hoofd. 

Ouders geven aan dat hij beter benaderbaar is.  

3 14-spieren fix as you go 

Centering (protocol Jeroen 

van Hasselt) 

Reflexen (Babinski) 

Is de dagen na de behandeling rustiger 

geweest. 

4 Centering (protocol Jeroen 

van Hasselt) 

Reflexen (moro) 

Meer rust in hoofd en lijf ervaren. Door zowel 

kind als ouders.  

Naar bed gaan gaat beter. Blijft ook vaker in 

zijn eigen bed liggen. 
5 Heeft niet plaatsgevonden, 

omdat hij niet meer wilde. 

Hij vond het goed zo. 

 

 

Algemene feedback: 

- … is tegenwoordig helemaal weg van een hondje die bij een bewoner boven school 

woont. Ziet hem elke dag en vertelt me het steeds met glinstering in de ogen.   

- Hij heeft over 2 weken weer cito en is er al mee bezig, hoe ga ik dat doen. Dus 

ook positief en niet vanuit angst of vlucht. 
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Vooraf ouders 

 
 

Achteraf ouders 

 
 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

18 is vergeetachtig ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Vooraf leerkracht 

 
 

Achteraf leerkracht 

 
 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Bijlage 9: Overzicht behandelingen en vragenlijsten cliënt 6 (V, 10) 

SESSIE PROTOCOL FEEDBACK 

1 Cloacals  

14-spieren/5-elementen 

Hoofd was na behandeling ‘lekker’ leeg. 

Concentratie ging beter. 
2 14-spieren fix as you go Kwam na sessie met veel creatieve ideeën om 

van zichzelf te houden en zichzelf mooi te 

vinden. 

3 Braingymkaart 
14-spieren fix as you go 

Is trots op het lezen, want dat gaat beter. 
 

4 14-spieren/metaforen Omgaan met teleurstellingen gaat beter. Blijft 

dan rustig en durft hulp te vragen (werd 

voorheen boos). 

5 Heeft niet plaatsgevonden, 
ze vond het niet meer 

nodig. 

 

 

Algemene feedback: 

- … is meer zelf bewust in mijn ogen. 

- Praat elke week met de meester en geeft mij heel sterk aan wat ze niet leuk vindt 

en waar ze mee zit. Dat vind ik echt veranderd sinds een paar weken. 
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Vooraf ouders 

 
 

Achteraf ouders 

 
 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 



Kinesiologie en ADHD, wat zijn de mogelijkheden? 

71 
Afstudeeronderzoek Sandra Goudswaard-Laloli, versie 1.0 definitief 

Vooraf leerkracht 

 
 

Achteraf leerkracht 

 
  

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Bijlage 10: Overzicht behandelingen en vragenlijsten cliënt 7 (V, 7) 

SESSIE PROTOCOL FEEDBACK 

1 14-spieren fix as you go 

Braingymkaart 

Was 1ste avond na behandeling heel erg bang 

toen moeder weg ging. Dat werd de 2de avond 
al minder en is daarna langzaamaan weggezakt. 

Was bang voor de vide in het huis, maar dat 

ging beter. 

2 14-spieren fix as you go Concentratie ging beter. 
Ook het lezen ging beter. 

3 Zeester 

Braingymkaart 

14-spieren fix as you go 

Heeft geen verlatingsangst meer. 

Kan ook alleen thuis zijn (was voorheen niet 

zo). 

Blijft vaker in eigen bed liggen, zelfs na 
nachtmerrie. 

4 Centering (protocol Jeroen 

van Hasselt) 

Reflexen (Palmair + 
vestibulair) 

Blijft stappen zetten bij het lezen. 

Meer rust in het lijf en het hoofd. 

5 14-spieren/5-elementen 

Reflexen (Amfibie) 

Rustiger in hoofd en lijf. 

Concentratie beter. 

 

Algemene feedback: 

- Van … merken ze dat er een betere focus is, taakgerichtheid , serieuzer etc.  

- Wij merken dat ze haar mannetje steviger staat.  

- Nachten gaan ook doorgaans goed.  
- Wat … betreft is sinds 2 weken naar eczeem volledig weg. Tja.. zeg maar waar het 

door komt. We kunnen het niet bewijzen maar hebben wel een idee       
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Vooraf ouders 

 
 

Achteraf 

 
 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Vooraf leerkracht 

 
 

Achteraf leerkracht 

 
  

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Bijlage 11: Overzicht behandelingen en vragenlijsten cliënt 8 (M, 5) 

SESSIE PROTOCOL FEEDBACK 

1 Cloacals 

14-spieren fix as you go 

Is na behandeling een paar dagen ziek geweest 

(spugen en diarree). Moeder zag het als ‘grote 
opruiming’. 

Er is meer rust in zijn lijf, voor een aantal 

dagen. 

Moeder mag een aantal opvoedtechnieken niet 
meer gebruiken van kind. Want hij kan het nu 

wel zelf (gaat ook veel beter!) 

2 14-spieren/5-

elementen/metaforen 

Palming 

Meer rust in hoofd en lijf, voor een langere 

periode 

3 Amygdala (via moeder) Was na de behandeling erg moe (zowel moeder 

als kind). 

Veel stabieler gedrag op school gehad. Nog wel 

afgewisseld met boosheid, maar minder. 
Gaat uit school rustig alleen kleuren voor lange 

tijd (kon dat voorheen niet). 

Heeft zijn zus minder nodig om entertaint te 

worden 
4 Centering (protocol Jeroen 

van Hasselt) 

(via moeder) 

Hij is tot rust gekomen. 

Speelt veel meer zelf, ipv altijd met zijn zus 

moeten spelen. 

Eten gaat veel beter. 
5 Reflexen 

(nekoprichtingsreflex & 

Babinskireflex) 

Hij is meer geland in zijn lijf. 

Hij kan weer denken, zijn cognitieve brein staat 

aan. 

 

Algemene feedback: 

- Niet meer ontvangen dan hierboven beschreven. 
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Vooraf ouders 

 
 

Achteraf ouders 

 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Vooraf leerkracht 

 
 

Achteraf leerkracht 

 
  

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Bijlage 12: Overzicht behandelingen en vragenlijsten cliënt 9 (V, 5) 

SESSIE PROTOCOL FEEDBACK 

1 Cloacals 

NV-punten van de 
meridianen 

Voelt tijdens de sessie heel veel woede 

opkomen, vooral in haar buik.  
Minder woede-uitbarstingen gehad en ook 

minder vaak de ‘hongerheks’. 

Minder lang de tijd nodig om in slaap te vallen. 

Zingt en kletst minder lang voor het slapen. 
Ging paar dagen rustiger met baby-broertje om. 

2 14-spieren/5-elementen 

(via moeder) 

Tijdens de sessie is haar hoofdje ‘in de war’, 

werd weer rustiger richting einde van sessie. 

3 Cloacals 

Meridianen strijken 
NV-punten van de 

meridianen 

Via moeder: 

Centering (protocol Jeroen 
van Hasselt) 

Gaat nu weer huppelend naar school (had eerst 

geen zin in school).  

4 Reflexen (Babinski & 

Palmair) 

Ze is een paar dagen ‘zoekende’ geweest. 

Daarna kwam ze weer tot rust 

(is bekend na reflex-sessie) 
5 Centering (protocol Jeroen 

van Hasselt) 

Er is meer rust en overzicht in haar hoofd en 

daardoor minder woede-aanvallen en de 

‘hongerheks’ is er minder vaak. 

 

Algemene feedback: 

- … is ontzettend trots op het feit dat ze nu de "moet-taakjes" op school goed 

doorheeft en zelf kan plannen.  

- Ze vertelt er heel trots over.  

- Verder hebben we al twee weken geen ongelukjes meer gehad en zit ze lekker in 

haar vel. 
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Vooraf ouders 

 
 

Achteraf ouders 

 

  

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
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Vooraf leerkracht 

 
 

Achteraf leerkracht 

 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
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Bijlage 13: Overzicht behandelingen en vragenlijsten cliënt 10 (M, 11) 

SESSIE PROTOCOL FEEDBACK 

1 14-spieren fix as you go Hoofd is veel rustiger. 

Is dagen daarna ook veel rustiger en gezelliger. 
Drukt minder zijn zin door. 

2 Cloacals 

NV-punten van de 

meridianen 

Rust in zijn hoofd. 

Overzicht. 

3 Coach-gesprek met vader 

en kind. Familie-opstelling 

gedaan. 

Zowel vader als ik kind meer inzicht in situatie 

(zie ook punt 5). (Kind is op de plaats van de 

ontbrekende moeder gaan staan). 

4 Centering (verkorte 

procedure) 
14-spieren fix as you go 

Kan na sessie beter delen met zijn halfbroertje, 

wordt minder snel boos.  
Meer respect naar zowel halfbroertje en -zusje 

en vader en vriendin van vader. 

5 14+-spieren In de relatie met de vader is daarna meer rust. 

 

Algemene feedback: 

- Niet ontvangen. 

 

Ter info: 

Bij dit kind spelen veel meer problemen dan ‘alleen’ ADHD. Denk dan aan 

hechtingsproblematiek en een problematische relatie met zijn moeder die elders woont. 

Ook de relatie met de vader is moeizaam, waardoor uiteindelijk een psycholoog is 

ingeschakeld die met vader en zoon gaat werken aan een goede onderlinge relatie. 

 

Vader heeft school er niet bij betrokken, vandaar geen lijsten vanuit school. 
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Vooraf vader 

 
 

Achteraf vader 

 
 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

 

  NIET AF EN 

TOE 

GERE- 

GELD 

VAAK ZEER 

VAAK 
       

  0 1 2 3 4 
       

1 beweegt onrustig met handen en voeten, frunnikt, wiebelt heen en weer ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 
2 heeft moeite met blijven zitten als dat nodig is ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

3 wordt gemakkelijk afgeleid ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

4 heeft moeite op zijn/haar beurt te wachten, bijv. bij spelletjes ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

5 gooit het antwoord eruit voordat de vraag is afgemaakt ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

6 heeft moeite met het opvolgen van aanwijzingen of opdrachten van anderen ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

7 heeft moeite langere tijd de aandacht bij taken of spel te houden ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

8 gaat van de ene bezigheid op de andere over, zonder de eerste af te maken ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

9 verstoort bezigheden van anderen, dringt zich ongevraagd op ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

10 lijkt niet te luisteren naar hetgeen tegen hem/haar gezegd wordt ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

11 raakt dingen kwijt (of verliest ze) die nodig zijn voor taken op school of thuis ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

12 onderneemt fysiek gevaarlijke activiteiten zonder de gevolgen te overzien ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 heeft moeite met organiseren van activiteiten en taken ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

14 vermijdt taken die een langere inspanning vergen, bijv. huiswerk ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

15 is voortdurend in actie, alsof hij/zij wordt gedreven door een motor ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16 praat aan één stuk door ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

17 heeft moeite om rustig te spelen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

18 is vergeetachtig ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

 


