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Inhoud presentatie

! ADHD: voor- en nadelen 

! Is medicatie effectief? 

! Wat is de invloed van sociale media op aandacht en concentratie? 

! Hoe zit het met het behandeleffect van: 

! mindfulness 

! eliminatiedieet 

! supplementen & kleurstoffen 

! multimodaal & multilevel behandeling



Hoe ziet ADHD er uit?

! Liam 5 jaar



Hoe is het voor een kind met ADHD?
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lange termijn risico’s
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sterke kanten

! enthousiast 

! out-of-the-box denkers 

! humoristisch 

! initiatiefnemers 

! leiders 

! lef 

! hulpvaardig
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Helpt medicatie?

! Fragment documentaire: professor WIlliam Pelhem
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De rol van sociale media op aandacht en 
concentratie
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thema-uitzending Een Vandaag

! (2:42 min)
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Attention Span Statistics Data

The average attention span in 2015 8.25 seconds

The average attention span in 2000 12 seconds

The average attention span of a gold fish 9 seconds

Average number of times per hour an office worker checks their email inbox 30

Average length watched of a single internet video 2.7 minutes



Internet Browsing Statistics (Taken from 59,573 
page views)

 

Percent of page views that last less than 4 seconds 17%

Percent of page views that lasted more than 10 
minutes

4%

Percent of words read on web pages with 111 words 
or less

49%

Percent of words read on an average (593 words) 
web page

28%

Users spend only 4.4 seconds more for each 
additional 100 words

 



Mindfulness
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gevoelens

gedachten zintuigen

lijf

adem

training  
van de  

aandacht 
via

kinderen leren aandacht te schenken aan  
hun binnenwereld- en de buitenwereld op het  
moment zelf, via…..
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gevoelens

gedachten zintuigen

lijf

adem

training  
van de  

aandacht 
via

…. op een open, accepterende en niet 
oordelende manier
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Mindfulness omvat drie componenten die een proces van 
toegenomen zelfregulatie vormen 
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fase 1: 

• hypoallergeen dieet: rijst, lam, sla, peer en water 

• jonge kinderen 3-4 weken

• oudere kinderen 4-5 weken
fase 2: 

• voor kinderen met > 40% gedragsverbetering na fase 1

• individueel provocatie- en eliminatieschema 

• ouders houden uitgebreid dagboek bij

• tijdsduur: 1 jaar

• deelname onderzoek mogelijk voor kinderen < 15 jaar

Pelsser-Voeding en Gedrag-dieet



resultaten

! 64 kinderen met ADHD deden mee 

! 58 voltooiden het dieet 

! 34 kinderen (59%) lieten significante verbeteringen zien op 
gedragsproblemen 

! deze 34 kinderen voldeden na het dieet niet meer aan de 
diagnose ADHD 

! gevoeligheid vaak voor 3-5 voedingsmiddelen
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supplementen en eliminatie van 
kunstmatige kleurstoffen
! Werken omega-3 en omega-6 vetzuren? 

! Werkt het om kunstmatige kleurstoffen weg te halen?
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programma Kansen met ADHD

!  Hulphond Nederland (Petra van Benten) 

!  Ouderpower (Erna Dogger) 

!  Rust en concentratie via het lichaam (Geesje Oosting) 

!  Voeding (Juliette Janssen) 

!  Agenda voor kinderen met ADHD (Brunhilde Gerard) 

!  ADHD en hoogbegaafdheid (Margit Horsthuis & Nelleke Dijkstra) 

!  Plannen in het voortgezet onderwijs (Jan van Zutphen)
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gebruik van therapiehonden?

! video (3:16-6:30)
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Kind Ouders School

Missie

Identiteit

Overtuigingen

Vaardigheden

Gedrag

Omgeving

multimodaal en multilevel behandeling
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Kind Ouders School

Missie Zingeving

Identiteit Psychotherapie

Overtuigingen Cognitieve therapie

Vaardigheden Vaardigheidstraining

Gedrag Gedragstherapie

Omgeving Coaching

multimodaal en multilevel behandeling



algemene principes

! positieve insteek 

! belonen 

! ruimte voor bewegelijkheid 

! niet blokkeren maar bijbuigen 

! heldere communicatie 

! geduld, vertrouwen en lange adem
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afsluitend aandachttestje

https://m.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA
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