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Vraag & antwoord – februari 2015 

 
 
“Ik krijg vaak de vraag of er bij een leerling sprake is van ADHD. Wat is er van belang bij het 
stellen van de diagnose en wat is de rol van neuropsychologische testen hierbij?” (Ben, CLB-
medewerker) 
 
 
Bij de diagnostiek van ADHD moeten de diagnostische criteria van de Diagnostic and Statistical Manual 
(DSM-5; APA, 2013) nagegaan worden aan de hand van een uitgebreide anamnese, vragenlijsten en 
interviews. Het is van belang om zowel de cliënt zelf als de omgeving (bv. ouders, partner, leerkrachten, 
grootouders, …) te bevragen en om multidisciplinair te werken. Voor handvatten rond een valide 
diagnostiek van ADHD verwijzen we graag naar de volgende richtlijnen: de Nederlandse richtlijn van het 
Trimbos instituut en de Britse richtlijnen.  
 
Wie stelt nu best een diagnose?  
 
Het Koninklijk besluit nr. 78 stelt dat alleen artsen een psychische diagnose kunnen vaststellen. Het is 
echter van belang dat er steeds meerdere disciplines betrokken zijn bij het onderzoek, op zijn minst een 
psycholoog (of pedagoog) en een psychiater (of neuroloog). Je hebt dus een multidisciplinair team nodig 
dat voldoende kennis en ervaring heeft om ADHD te onderscheiden van andere stoornissen, en om de 
cliënt het juiste advies te geven en eventueel op weg te zetten naar verdere hulpverlening.  
 
Wat kan je doen als CLB-medewerker? 
 
Als CLB-medewerker kan je een screening afnemen in functie van gerichte doorverwijzing. Naast een 
uitgebreide anamnese, kunnen vragenlijsten (met goede psychometrische kwaliteiten) afgenomen worden 
van de persoon zelf en zijn omgeving. Nuttige screeningsvragenlijsten voor ADHD zijn de Vragenlijst voor 
Gedragsproblemen bij Kinderen 6-16 jaar (VvGK; Oosterlaan, Baeyens, Scheres, Antrop, Roeyers & 
Sergeant, 2008) en de Zelfrapportage vragenlijst over aandachtsproblemen en hyperactiviteit voor 
volwassenheid en kindertijd (ZVAH; Kooij & Buitelaar, 2005; Vlaamse bewerking: Baeyens, Van Dyck, 
Broothaerts, Danckaerts & Kooij, 2012). Uiteraard kan ook een observatie thuis of op school nuttig zijn. 
Wees je er wel steeds van bewust dat een observatie een momentopname is. Veralgemenen van je 
conclusies kan met andere woorden tot fouten leiden.  
 
Indien er op basis van deze gegevens voldoende aanwijzingen zijn voor ADHD, kan je doorverwijzen naar 
een gespecialiseerde praktijk of gespecialiseerd centrum. Via www.desocialekaart.be of 
www.code.thomasmore.be/desocialekaartadhd vind je een overzicht van de bestaande centra.  
 
Wat gebeurt er na doorverwijzing? 
 
Het gespecialiseerde multidisciplinaire team zal, naast de anamnese en screenende vragenlijsten, ook 
interviews afnemen in het kader van de classificerende diagnostiek. Interviews die bij kinderen en 
jongeren interessant zijn, zijn de Diagnostic Interview Schedule for Children (DISC; Schaffer et al., 2000) 
en de Anxiety Disorders Interview Schedule DSM-IV (ADIS-C; Di Nardo, Brown & Barlow, 1994). Beiden zijn 
gebaseerd op de DSM-IV en hebben een module Gedragsstoornissen/externaliserende stoornissen. We 
raden echter aan om ook de andere modules af te nemen om mogelijke comorbide stoornissen na te gaan. 
Als je een ADHD diagnose stelt, mogen de gemelde moeilijkheden immers niet (volledig) door een andere 
stoornis worden veroorzaakt. Bij volwassenen kan je het Gestructureerd Klinisch Interview voor de 
vaststelling van DSM-IV As-I Stoornissen (SCID-I; First, Spitzer, Gibbon & Williams, 1998) gebruiken.  

http://www.trimbos.nl/~/media/files/gratis%20downloads/af0635%20richtlijn%20adhd%20totaal.ashx
http://www.trimbos.nl/~/media/files/gratis%20downloads/af0635%20richtlijn%20adhd%20totaal.ashx
http://www.nice.org.uk/guidance/cg72/chapter/guidance#diagnosis-of-adhd
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967111008&table_name=wet
http://www.code.thomasmore.be/ZVAH
http://www.desocialekaart.be/
http://www.code.thomasmore.be/desocialekaartadhd
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Deze instrumenten zijn allen gebaseerd op de criteria uit de DSM-IV en zijn dus nog niet aangepast aan de 
recentste criteria van de DSM-5. Om een DSM-5 diagnose te stellen moet je dus ook de nieuwe criteria van 
DSM-5 nagaan. Hiervoor is een ervaren klinisch oordeel nodig. De belangrijkste wijziging ten aanzien van 
de oude DSM versie is de aanvangsleeftijd die van 7 jaar naar 12 jaar is verschoven. Ook kunnen ADHD en 
een autismespectrumstoornis nu samen vastgesteld worden.  
 
Wat is de rol van neuropsychologische testen? 
 
Neuropsychologische testen (zoals de Bourdon-Vos of de TEA-Ch) zijn niet bedoeld om een diagnose 
ADHD te stellen. Hiervoor zijn verschillende redenen:  

 Deze testen discrimineren onvoldoende tussen mensen met ADHD en mensen zonder ADHD. Een 

persoon met ADHD heeft namelijk niet altijd neuropsychologische tekorten. Omgekeerd hebben 

mensen zonder ADHD vaak ook neuropsychologische tekorten.  

 Een diagnose ADHD is voornamelijk gebaseerd op het gedrag in het dagelijkse leven. Een 

testafname is slechts een momentopname en zegt daarom niet veel over het gedrag van die 

persoon in het dagelijkse leven. Er moet dus vooral informatie verzameld worden over de vroege 

ontwikkeling en de sociale, cognitieve, educatieve en familiale context.  

 
Neuropsychologische testen kunnen wel nuttig zijn om in te schatten wat de sterktes en zwaktes van een 
persoon zijn, bijvoorbeeld op het vlak van motivatie, frustratietolerantie, aanpak en verwerkingssnelheid. 
Daarnaast kan onderzoek naar de cognitieve vaardigheden via intelligentietests relevante bijkomende 
inzichten verschaffen. De resultaten geven een beeld van wat je van de cliënt kan verwachten, 
bijvoorbeeld op school of bij de afname van neuropsychologische testen.  
 
Wil je meer weten over de rol van neuropsychologische testing in de diagnostiek van ADHD?  
Lees dan het volgende artikel: Kaldenbach, Y. (2010). Neuropsychologische diagnostiek is onnodig om 
ADHD te classificeren! Kind En Adolescent Praktijk (1), p. 28-32. 
 
Conclusie 
 
Bij de diagnostiek van ADHD moeten DSM-criteria nagegaan worden. Hiervoor bevraag je zowel de cliënt 
als de omgeving aan de hand van een uitgebreide anamnese en kwalitatieve vragenlijsten en interviews. 
Hierbij moet je kunnen uitsluiten dat er andere verklaringen voor de gemelde moeilijkheden zijn. Bij de 
diagnostiek dienen minstens een psycholoog (of pedagoog) en psychiater (of neuroloog) betrokken te zijn. 
Als CLB-medewerker kan je de eerste gesprekken doen en screenende vragenlijsten afnemen om gericht 
door te verwijzen.  
 
Neuropsychologische testen kunnen gebruikt worden om een analyse te maken van de sterke en zwakke 
vaardigheden van een persoon, maar moeten steeds worden gezien als een momentopname. Bovendien 
maken neuropsychologische testen onvoldoende een onderscheid tussen mensen met en mensen zonder 
ADHD. Daarom vormen zij niet de basis voor de classificerende diagnose.  
 
 
Meer weten? 
Wil je meer weten over de diagnostiek van ADHD? Neem dan contact op met Caroline Bolckmans of Lotte 
Van Dyck via 03/241 08 09.  
 
 

Heb je ook een vraag voor Code?  
Laat het ons weten via code@thomasmore.be en mis de volgende nieuwsbrief niet! 

 
 

http://download.springer.com/static/pdf/175/art%253A10.1007%252Fs12454-010-0007-5.pdf?auth66=1423040238_db6d21fcc16c660cbaf2d61e0dcde7e9&ext=.pdf
http://download.springer.com/static/pdf/175/art%253A10.1007%252Fs12454-010-0007-5.pdf?auth66=1423040238_db6d21fcc16c660cbaf2d61e0dcde7e9&ext=.pdf
mailto:code@thomasmore.be

