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In deze coronatijd is het nog steeds 
lastig om als vereniging activiteiten 

te organiseren. De bijeenkomsten die 
er zijn geweest, waren digitaal. Elkaar 
echt ontmoeten blijft lastig. Toch zijn 
we als redactie blij dat we u ook deze 
keer een verenigingsblad kunnen 
aanbieden.
Dit keer een themanummer over 
ADHD. En dan specifiek bij volwasse-
nen. Vaak wordt de diagnose tegen-
woordig al bij kinderen gesteld. Maar 
ADHD heb je wel je hele leven. Hoe 
ga je daarmee om bij het ouder wor-
den? Wat heeft het voor consequen-
ties voor je werk en andere taken in 
de maatschappij? En hoe gaat het in 
je relatie? Zeker deze laatste vraag 
wordt in dit nummer uitgebreid be-
handeld. Als partner van iemand met 
ADHD heb je hier tenslotte ook mee 

te maken. De relatie kan uit evenwicht 
raken of zijn, zoals ook in psycho-
-educatie beschreven staat. Gelukkig 
worden er ook tips en oplossingen 
aangedragen. Die zijn er ook te vin-
den in het boek wat is gerecenseerd. 
Bij iemand met ADHD is de prikkel-
regulatie in de hersenen écht anders 
dan gemiddeld. Niet beter of slechter, 
maar anders. En dit geeft ook voorde-
len. Die kunt u elders in dit blad ook 
lezen. 
Voor de komende periode wensen we 
u al het nodige in alle omstandighe-
den. Ook in de vakantieperiode kun-
nen de zorgen zo drukken. In alles van 
harte Gods zegen en nabijheid toege-
wenst.

Namens de redactie,
Carolien Nijsse

Van de redactie
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Wentel uw weg op den HEERE

Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken.
Psalm 37:5.

  

De dichter van deze Psalm, zo kunnen 
we vernemen, is David. David die in-
middels al in de ouderdom gekomen 
is, zoals we lezen in het 25e vers.
Het is een onderwijzing hoe de vro-
men, die de Heere mogen vrezen, zich 
behoren te gedragen ten opzichte van 
de goddelozen, en hoe zij zich in al 
hun wegen moeten wenden tot God. 
Het is een vermaning tot de godvre-
zende, dat zij zich niet over moeten 
geven aan droefheid, gramschap en 
ongeduld als ze op de boosdoeners 
zien. Ja, die in hun goddeloze aansla-
gen schijnen voorspoedig te zijn, ter-
wijl de godvrezenden zwaar worden 
geplaagd. Houdt de boosdoeners niet 
voor gelukkig, want hun leven is als 
gras. Hun geluk is slechts zeer kort en 
hun einde zal zo vreselijk zijn.
Maar hier, in onze tekstwoorden, 
wordt ons de uitnemendste weg ge-
wezen die bewandeld behoort te wor-
den.
Wentel uw weg op den HEERE. Op de 
Almachtige, de Onveranderlijke en 
getrouwe God. Wentel uw weg. Dus 
dat is een afwentelen van onszelf, en 
geheel de last des levens, zorg, lot en 
leven op den HEERE te wentelen. Op 
Hem betrouwen. Als er zwakheden 

zijn naar lichaam en/of geest, dan be-
horen we de middelen te gebruiken 
die daarvoor beschikbaar zijn, maar 
laten we het toch in de eerste plaats 
van de HEERE verwachten, en dan de 
middelen biddend gebruiken.
Wentel uw weg op den HEERE… opdat 
we niet overbezorgd zijn voor de toe-
komstige gebeurtenissen. Wentel uw 
weg op den HEERE … in de weg van 
het gebed. Dát is de weg, die ons hier 
gewezen wordt. 
Ach geliefden, wij hebben in onze die-
pe val in het paradijs onze weg van 
God afgewenteld om nooit meer tot 
God terug te keren. Wij hebben de 
duivel hart en hand gegeven en zijn 
gewillige volgelingen van de vorst 
der duisternis. Wij hebben van nature 
geen lust om onze weg op den HEERE 
te wentelen, maar willen altijd maar 
onze ‘eigen’ wegen bewandelen. En … 
dat zijn wegen van God af. Maar nu 
heeft de Heere van eeuwigheid een 
volk geliefd en verkoren, die door en 
uit genade hun weg op God mogen 
leren wentelen. Dan wordt het een 
afwentelen van ónze wegen! Welke 
wegen en paden des verderfs zijn, 
maar die nu gebracht mogen worden 
op die smalle weg ten eeuwige leven. 

Meditatie
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Dat volk gaat uitroepen: Trek mij Hee-
re, dan zullen wij U nalopen.
Vertrouw op Hem, in welke nood of 
zorg we ook verkeren, want de Heere 
hoort de stem der jonge raven als zij 
tot Hem roepen. Laat u niet besturen 
door eigen wijsheid, maar gehoor-
zaam God. Hij zal Zijn werk in u vol-
brengen.
Om nu met blijdschap te lopen de 
loopbaan die ons is voorgesteld. Is 
het druk en kruis? In zorgen en te-
genheden? In nood en smart? Wentel 
uw weg dan toch op de HEERE. 
Vertrouw op Hem in de 
volle overtuiging 
dat alles wat God 
ons toeschikt in 
dit leven, goed 
is. Ja, dan gaat 
het gelden 
voor Gods volk 
en kinderen; zij 
het zuurheid, zij 
het zoetheid, het is al 
’s Vaders goedheid. Dat dan 
alle nood en zorg, ook in dit tijdelijke 
leven, ons mag uitdrijven tot de troon 
der genade om van de HEERE gehol-
pen te mogen worden, maar bovenal 
dat onze arme ziel gered mag wor-
den.
Laat de besturing van uw leven over 
aan Hem, zonder daar zelf in te willen 
ingrijpen. Leg al uw noden en lasten 
voor de HEERE neer. Ja, voor ziel en 
lichaam beiden. Want dan lezen wij in 
deze tekstwoorden: Hij zal het maken.
Dat is geen misschien. Nee! Het is 
zeker en gewis. De HEERE zorgt, Hij 
helpt, Hij ondersteunt, Hij leert, Hij 
leidt op de smalle weg ten eeuwige 

leven. Hij zal alles uitrichten naar Zijn 
wil en welbehagen. Hij zal het maken. 
Ja, tot een goed einde brengen.
Hier beluisteren we een vermaning tot 
alle gelovige kinderen Gods. Zij mo-
gen in de weg van het gebed een ge-
opende genadetroon ervaren, en dan 
zal er ook een verlustigen zijn in de 
HEERE. Een verlustigen in Zijn dienst, 
Zijn Woord en beloften. Ja, hoe don-
ker ooit Gods weg komt te wezen, Hij 
ziet in gunst op die Hem vrezen. O, 
wat is de wereld arm die alles doet 

zonder God en Zijn Woord. Die 
zichzelf proberen te red-

den met hun eigen 
redmiddelen.

Maar geliefden: 
wat zijn ook wíj 
arm als we de 
Heere niet vre-

zen. Als we nog 
op onze eigen 

gekozen wegen 
wandelen.

Jongen, meisje, man, vrouw, 
vader, moeder en grijsaard: keer toch 
van uw boze wegen af. En bekeert 
u met uw gehele hart. Bid om Gods 
Geest, opdat we door Gods Geest tot 
wederkeer en inkeer gebracht mogen 
worden. Nú is het nog het heden der 
genade. 
En … als dit door en uit genade be-
oefend mag worden, dan zal Hij het 
maken. Ja, tot een goed einde bren-
gen. Tot de eeuwige gelukzaligheid, 
om dan eeuwig, eeuwig bij den Heere 
te mogen zijn.
Amen.
 
Ds. Th.L. Zwartbol, Urk
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Altijd aan staan

Adrie is getrouwd met Aart. Sa-
men hebben ze vier kinderen. Adrie 
houdt van koken, bakken en spulle-
tjes kopen en verkopen. Zelf komt 
ze ook uit een gezin met vier kinde-
ren. Ze heeft in haar huwelijk nooit 
betaald gewerkt, maar pakt(e) wel 
dingen aan die op haar weg komen. 
Zo werkt ze al jaren een dagdeel per 
week in een zorginstelling.

Adrie was een druk kind. Op de 
kleuterschool viel dit al op. De 

kleuterleidster pikte haar eruit om ge-
gevens van Adrie in haar proefschrift 
te verwerken. Adries moeder heeft 
wel eens gezegd: ‘Je riep erg vaak 
mam, mam’. Niet zo leuk om terug te 
horen. Adrie kan echter wel voorstel-
len dat ze dit gedaan heeft, vanwege 
haar grote behoefte aan duidelijkheid. 
Adrie heeft het vroeger thuis gezellig 
gehad. Er kon veel. Er was ook liefde. 
Maar plannen en structuur aanbren-
gen waren niet de sterkste kanten 
van haar moeder. Adrie herkent bij 
anderen in haar gezin van herkomst 
ook ADHD-trekken. Haar ouders za-
gen wel het probleem. Deels deden 
ze er ook wat mee, toch lukte het hen 

niet altijd op de juiste wijze met haar 
problematiek om te gaan. Adrie denkt 
dat dit sowieso tekenend is voor de 
generatie van toen.
Op jonge leeftijd krijgt Adrie te ma-
ken met grensoverschrijdend ge-
drag van iemand uit haar omgeving. 
Pas laat in haar huwelijk heeft ze dit 
naar haar ouders kunnen uiten. De 
diagnose ADHD is pas ver in haar 
huwelijk gesteld, toen enkele kinde-
ren reeds getrouwd waren. Dit had 
te maken met een gebeurtenis in de 
familie die heel veel impact had. Adrie 
kon dit niet goed handelen, ze sliep 
slecht vanwege haar piekergedach-
ten. Zodoende is ze bij de psycholoog 
terechtgekomen. Ze moest concen-
tratietesten doen. Hieruit kwam de 
diagnose ADHD. Haar hoofd bleef 
constant ‘aanstaan’: een wirwar van 
gedachten die niet te stoppen waren. 
Adrie heeft haar gedachten toen heel 
bewust op haar hobby’s gezet. Maar 
ook de hobby’s brachten gedachten 
mee: hoe zal ik een en ander aanpak-
ken? Het illustreert een dilemma waar 
Adrie vaak mee te maken heeft. Ze 
vindt veel dingen leuk, is erg leergie-
rig. Maar het kost ook allemaal ener-

Interview
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gie. Daarin moet ze zichzelf begren-
zen.
’s Avonds werkt Adrie niet meer. Ze 
doet dan ontspannen dingen. Bijvoor-
beeld een mooi boek lezen. Overdag 
lukt haar dit minder goed, er moet 
dan te veel in haar hoofd.
Ze heeft zichzelf een schema aange-
leerd op dagen dat ze thuis is. ’s Mor-
gens doet ze het werk. Het blijft een 
worsteling om bij één taak te blijven. 
Arbeid wisselt ze af met ontspannen 

momentjes: ’s middags de bood-
schappen en ’s avonds de ontspannen 
dingen. Spontane uitnodigingen voor 
uitjes of een kop koffie neemt ze aan. 
Zo flexibel kan ze wel zijn.

Adrie heeft een goed huwelijk. Haar 
man is rustig. Ze houden veel van 
elkaar en ze zijn gevormd door het 
leven. Aart is geen prater, Adrie juist 
wel. Ze hebben veel van elkaar ge-
leerd. ‘Hoewel je elkaar ook niet altijd 
begrijpt, het blijft hier gebroken.’ Aart 
heeft in zijn gezin van herkomst niet 
geleerd over zijn gevoelens te praten. 
Bij Adrie was het een open sfeer thuis. 
Er werd veel op elkaar gereageerd, 
maar niet altijd naar elkaar geluisterd. 
Dit was niet altijd even respectvol. 
Aart en Adrie leerden in hun huwelijk 
praten over gevoelens. Er is een stevi-
ge basis ontstaan door de botsingen 
heen. Want Aart vond het niet fijn als 

de stofzuiger nog in de kamer stond 
of ‘s avonds laat de was nog hing. Het 
structuur aanbrengen is dus daarmee 
op een natuurlijke wijze tot stand 
gekomen, Adrie heeft hiervoor geen 
therapie gehad en ook praktische 
hulp van buitenaf is nooit nodig ge-
weest.
Met haar kinderen is de relatie goed. 
Hoewel het gezinsleven - zeker toen 
de kinderen jong waren - wel eens 
pittig was, geven de kinderen aan: ’U 

en pa zijn er altijd voor ons geweest. 
We hebben veel liefde van u gekre-
gen!’

Adrie vertelt over de pijn uit haar ver-
leden. De lagere school is vrij goed 
gegaan. Al werd ze ook toen wel als 
een druk kind bestempeld. Daarna 
heeft ze de MAVO gedaan en die ook 
gehaald. In die periode heeft ze veel 
straf gehad. Omdat ze er vaak dingen 
uitflapte, kreeg ze ook vaak op haar 
kop,  maar er werd nooit naar haar als 
persoon gekeken. Dit voelde zo pijn-
lijk als onrecht. Ze is uiteindelijk in een 
winkel terechtgekomen. Maar het was 
haar plekje niet. Ze had meer gekund. 
En dit raakt haar heel diep. Adrie voelt 
opnieuw de pijn dat er ten diepste 
niet naar haar persoonlijkheid is ge-
keken. Ze heeft hierin een stuk leiding 
en erkenning gemist. 
Al weet Adrie dat de Heere haar leven 

  Overdag moet er te veel in haar hoofd
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leidt, toch doet dit nog veel met haar. 
Dat ze vroeger niet kon worden wie 
ze graag zijn wilde. Adrie haalde daar-
door geen diploma’s en heeft nu geen 
betaalde baan. Dit is niet het ergste. 
Maar Adrie kan meer, ze wordt ech-
ter belemmerd door de chaos in haar 
hoofd. 
Dit geeft een innerlijk conflict en 
maakt haar emotioneel tijdens het ge-
sprek omdat het haar diep raakt. ‘Zo’n 
herkenbaar gevoel. Het deed zoveel 
met m’n zelfbeeld en het doet nog 
altijd pijn.’ Het is positief dat Adrie in 
de loop der jaren geleerd heeft voor 
zichzelf op te komen en haar gevoe-
lens te benoemen.

In contact met anderen heeft ze er 
moeite mee om lang te luisteren als 
het gesprek heel uitgebreid over één 
onderwerp gaat. Dat is geen ongeïn-

teresseerdheid, maar gebrek aan con-
centratie. Tijdens gesprekken vindt ze 
het lastig om in te schatten wanneer 
het het juiste moment is, om in te val-
len. Dit wordt niet altijd gewaardeerd 
en voor Adrie zelf is het ook verve-
lend.
Als Adrie informatie door moet lezen, 
kan ze dat niet in één keer bevatten. 
Ze moet het dan lezen en herlezen. 
Anderen begrijpen dat niet altijd en 
zeggen: ‘Weet je het nu nog niet?’ Be-
grijpelijk, maar voor Adrie lastig. De 
aandacht focussen, dát is juist waar-
om studie niet lukte.

Adrie mag steun ervaren bij de Heere. 
Hoewel ze haar tekorten voor de Hee-
re ook beleeft, mag ze toch zeggen: 
‘Heere, U weet alle dingen, U weet dat 
ik U liefheb. Het is mijn begeerte om 
U te volgen. Al gaat het niet om ons 
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liefhebben, maar om Zijn werk in mij.’ 
In de onbegrepen wegen, mag ze het 
Hem zeggen: ‘Heere, ik begrijp U niet. 
Maar U weet alles!’

ADHD brengt zeker ook positieve 
kanten mee, zo geeft Adrie aan. Adrie 
heeft humor en dit verzacht soms 
dingen. Adrie is blij dat de diagnose 
ADHD gesteld is. Hoewel ze het ei-
genlijk wel wist van zichzelf, gaf de 
wetenschap haar rust en meer begrip 
voor haarzelf. Verder kan ze er soms 
iets uitgooien: geen mooie volzinnen, 
maar wel iets wat recht uit haar hart 
komt. Dit geeft dan opluchting. Adrie 
omschrijft zichzelf als een diep voe-
ler. Ze ruikt en proeft alles. Ook voelt 
ze aan of mensen oprecht zijn in hun 
belangstelling. Ze heeft enkele die-
pe vriendschappen die ze als bijzon-
der en steunend ervaart. Sowieso wil 
ze zichzelf openstellen voor mensen 
zonder oordelend te zijn. Adrie kijkt in 
het contact niet naar kerkmuren, ook 
niet naar leefwijzen. Ze blijft wel zon-
de als zonde benoemen, maar schrijft 
personen niet af omdat de Heere dat 
ook niet doet.
Van Aart heeft ze geleerd dat je niet 
aan iedereen verantwoording af hoeft 
te leggen en dus ook niet alles hoeft 
te zeggen. ‘Maar omdat ik voor me-
zelf het verhaal duidelijk wil hebben, 
ben ik vaak compleet.’ Tenslotte: In 

nood of als het nodig is, is Adrie er 
zeker voor anderen. Maar ze kan ook 
goed haar grenzen aangeven. In ‘nee’ 
zeggen is ze gewoon eerlijk!

Adrie geeft nog tips aan anderen:
• Probeer de boel te relativeren. Dat 

helpt echt. Adrie kan lachen om 
zichzelf. Zo was ze vergeten bij een 
werkadresje de was op te hangen. 
Een week later vond ze die. Ze heeft 
er hartelijk om gelachen en het als-
nog gedaan. Of als ze bij haar fiets 
staat en denkt: ‘O, mijn sleutel nog.’ 
En even later… ’O ja, mijn tas nog.’ 
Aart zegt dan weleens: ‘Ben je nog 
niet weg?’ Dit hoort bij mij, denk ik 
dan.

• Probeer zoveel mogelijk ervoor te 
zorgen dat er geen druk achter de 
dingen zit. ‘s Morgens rustig op-
starten.

• Vermijdt prikkels.
• Stop je agenda niet te vol. Schrap 

als hij wel te vol staat!
• Geef jezelf tijd voor leuke dingen. 

Rust en ontspanning zijn erg be-
langrijk.

• En voor de omgeving: iemand met 
ADHD heeft behoefte aan duide-
lijkheid en begrip. Geef die alstu-
blieft!

Henriët van Leeuwen
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Je relatie
 uit evenwicht

In een relatie zijn met iemand met 
ADHD kan een behoorlijke uitdaging 

betekenen. Leven met een ADHD’er is 
soms als rijden in een race-auto, in de 
stromende regen, terwijl het buiten 
donker is. Helaas leert de praktijk dat 
de relatie stuk kan lopen door de AD-
HD-symptomen en de manier waar-
op er op die symptomen gereageerd 
wordt.  

Wat is ADHD? 
ADHD is de afkorting van Attenti-
on Deficit Hyperactivity Disorder. 
Het betreft een opeenvolging van 
symptomen die herkend worden aan 
de hand van specifieke tests en een 
analyse van de medische geschiede-
nis. Het brein van iemand met ADHD 
kent verstoringen in de afgifte van 
dopamine en noradrenaline naar de 
aandachtsgebieden van het brein. 
De drie belangrijkste problemen bij 
ADHD zijn: concentratieproblemen 
(het onvermogen om aandacht/fo-
cus vast te houden), impulsiviteit en 
hyperactiviteit. Heeft je partner met 
ADHD weinig aandacht voor details 
en moeite met het organiseren van 
taken? Raakt je partner dingen kwijt 

die nodig zijn voor het uitvoeren van 
een taak of is je partner snel afgeleid? 
Dat zijn symptomen waaruit gecon-
stateerd kan worden dat er sprake is 
van aandachtstekort. Voelt jouw part-
ner zich rusteloos of heeft jouw part-
ner er moeite mee om zich op een 
rustige manier te ontspannen? Praat 
jouw partner erg veel en kan jouw 
partner moeilijk op zijn beurt wach-
ten? Dat zijn symptomen die wijzen 
op hyperactiviteit en moeite met het 
onderdrukken van impulsen, zoals de 
neiging tot direct reageren. 

Je eigen stem vinden
Het zelfbeeld wordt bepaald door de 
manier waarop iemand zichzelf ziet 
en hoe men zichzelf waardeert. Wat 
bijdraagt aan het zelfbeeld is de ma-
nier waarop iemand door anderen 
wordt gewaardeerd. Een persoon met 
ADHD loopt een verhoogd risico om 
negatieve waardering te ontvangen 
vanuit de omgeving, zoals de partner. 
Zij vertonen bijvoorbeeld druk en im-
pulsief gedrag wat ervoor zorgt dat 
ze daarop aangesproken worden, wat 
hun zelfbeeld negatief kan beïnvloe-
den. 

Psycho-educatie
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In een relatie kan het voorkomen dat 
beide partners het vertrouwen in zich-
zelf verliezen. Als je een relatie hebt 
met iemand die ADHD heeft, kun je 
je genegeerd en eenzaam voelen. Je 
hebt het gevoel alsof je partner zich 
op alles kan concentreren behalve op 
jou. Het lijkt alsof jij alle verantwoor-
delijkheid op je neemt en je partner 
alles doet waar hij zelf zin in heeft. 
Aan de andere kant heeft jouw part-
ner met ADHD wellicht het gevoel 
dat jij verandert naar een persoon die 
de touwtjes in handen wil hebben en 
zeurt over elk detail. 
De partner met ADHD dacht dat hij ie-
mand had gevonden die hem accep-
teerde zoals hij was en die hem zou 
helpen in het dagelijks leven. Achteraf 
blijkt dat de partner met ADHD nooit 
goed genoeg is en moet veranderen 
in de ogen van de partner. De partner 

met ADHD krijgt direct of indirect te 
horen dat hij onbetrouwbaar en waar-
deloos is. Dit zorgt ervoor dat de rela-
tie de manier waarop hij naar zichzelf 
kijkt vervormt. 

Komt deze situatie bekend voor? 
Geef niet de schuld aan eigen falen, 
maar maak inzichtelijk hoe de AD-
HD-symptomen jullie relatie beïn-
vloeden. Daarmee kun je proberen 
om veranderingen waar te maken die 
negatieve spiralen doorbreken. Be-
denk een positief raamwerk dat helpt 
om keuzes te maken die helpend zijn 
voor de relatie en ruimte geven om na 
te denken over wie je wil zijn. Dit kan 
voorkomen dat je het vertrouwen in 
jezelf en de ander verliest. 

Met ADHD op de werkvloer 
Iemand met ADHD kan ook proble-
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men ervaren in de werksituatie. ADHD 
is een diagnose op basis van zichtbare 
gedragingen. Dit zegt niet altijd iets 
over wat er zich in de binnenkant van 
de persoon afspeelt en hoe iemand 
dat ervaart. Op het werk kan een AD-
HD’er moeite hebben om voor lange-
re tijd geconcentreerd aan een taak te 
werken of vergeten een taak te doen 
of af te ronden. Voor collega’s is een 
ADHD’er soms moeilijk te volgen als 
deze in een gesprek van de hak op de 
tak springt. Echter, een persoon met 
ADHD zorgt ook voor positieve effec-
ten op het werk. Iemand met ADHD 
kan vaak goed ‘out-of-the-box’ den-
ken, is zeer gedreven in wat hij doet 
en is goed in logisch en oplossingsge-
richt denken. Ook heeft iemand met 
ADHD vaak een goede sociale intelli-
gentie en heeft feeling met anderen.  

Impact van corona
Voor de meeste mensen is het struc-
tuur brengen in een dag een uitda-
ging, maar vooral voor jouw partner 

met ADHD. Vanwege het coronavirus 
verliest iemand met ADHD de struc-
tuur van de werkdagen. Het wegval-
len van de vertrouwde dynamiek van 
het leven is een groot verlies voor ie-
mand met ADHD, maar ook voor jou 
als partner. Iemand met ADHD heeft 
moeite gehad om zijn persoonlijke 
leven en huishoudelijke omstandig-
heden overzichtelijk te krijgen in de 
aanhoudende waas van onzekerheid. 
Veel strategieën voor het omgaan 
met je partner met ADHD zijn nog 
steeds relevant, maar moeten worden 
aangepast aan de nieuwe manier van 
werken, leren en thuis wonen tijdens 
de pandemie. Het maken en volgen 
van een dagschema kan daarbij hel-
pen.

Gerdien van Wijk-Boeve, 
Gedragstherapeut
Gerinda den Bok, 
Junior Gedragstherapeut
www.deviaa.nl
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Rust vinden

En gij zult rust vinden voor uw zielen. 
 Matth. 11:29c

Het thema van dit nummer gaat 
over ADHD. Dat betekent voort-

durend rusteloosheid. Wat een ge-
jaagdheid en onrust ervaren de men-
sen die hiermee te maken hebben. Of 
het nu jezelf betreft of naaste familie-
leden, meestal kinderen, het geeft een 
aanhoudende onrust. Gaat dit nog 
ooit weer over? Wat moet ik er zelf 
mee aan? Wat komt er zo van mijn 
kind terecht? Allemaal vragen die zich 
voordoen. Er zijn wel medicijnen, maar 

bijwerkingen en gevolgen op langere 
termijn zorgen ook weer voor onze-
kerheid. Het concentratievermogen is 
verstoord, waardoor studieresultaten 
ook twijfelachtig zijn. De tijd waarin 
we leven doet er ook geen goed aan. 
Iedereen heeft het druk. Alles, heel de 
maatschappij staat onder hoogspan-
ning. Ook deze factoren  beïnvloeden 
ons allemaal, maar zeker hen die met 

deze problematiek te maken hebben.
In het bovenstaande tekstgedeelte 
gaat het over rust. Weliswaar, de rust 
voor de zielen, maar dat heeft ook 
op het lichamelijk functioneren zijn 
invloed. In de tijd toen Jezus deze 
woorden sprak was het ook een on-
rustige tijd. In godsdienstige zin ston-
den de mensen onder zware druk. Het 
onberispelijk houden van haast ontel-
bare geboden en verboden werd de 
mensen opgelegd. Op maatschap-

pelijk gebied was er de overheersing 
door de Romeinen, die onvrede en 
onzekerheid veroorzaakten. Men ver-
wachtte een Messias die hen daarvan 
verlossen zou. Van tijd tot tijd waren er 
opstanden tegen de Romeinse over-
heersing, maar die werden allemaal 
de kop ingedrukt. Van Jezus had men 
grote verwachting. Was Hij De Messi-
as? Hij sprak geen opruiende taal. Zijn 

Pastoraal

  Van Jezus had men grote verwachting
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redevoeringen waren meer op het 
godsdienstige leven gericht, dan op 
het maatschappelijke. Hij deed gro-
te wonderen, dus beschikte Hij over 
wonderlijke krachten. Hij sprak ook 
wel over een (het) koninkrijk maar 
een leger op de been brengen, deed 
Hij niet. Meestal begrepen de mensen 
niet wat Hij bedoelde. Ook de rede 
waaruit ons tekstgedeelte genomen 
is, was moeilijk te verstaan. Het wel-
behagen van de Vader. De wijzen en 
verstandigen waarvoor het verborgen 
was, maar de kinderen die het wel be-
grepen. Hoe moesten ze dat nu ver-
staan? Wat is dat welbehagen van de 
Vader? Daar hoorden de mensen in 
de synagoge (de kerk) nooit over. ze 
moesten het allemaal zelf doen.
Wat zijn wij dan toch bevoorrecht. Wij 
weten van het welbehagen van God 
de Vader. Dat Hij vanuit de eeuwigheid 
dit welbehagen geopenbaard heeft. 
Vooral in het zenden van Zijn Zoon, 
Jezus Christus, als De Zaligmaker van 
zondaren. Dat verwachtte men toen 
van de Messias niet. Die zou alleen 
een aards koninkrijk stichten. Hoewel 
heel de oudtestamentische eredienst 
daarop gericht was, begreep het me-
rendeel van de mensen daar niets van. 
Ook voor ons is dat moeilijk te begrij-
pen. Alleen door het geloof krijgen 
we daar zicht op. Het geloof wat ons 

verbindt met Jezus, de Zaligmaker, de 
ware Messias. Hij kwam om de zon-
daren zalig te maken. Ook in alle zorg 
en nood van dit aardse leven is Hij de 
Helper in de nood. Dat heeft Hij tij-
dens Zijn leven hier op aarde wel laten 
zien. Iedereen die tot Hem kwam, met 
welke kwaal of ziekte ook bezet, heeft 
Hij genezen. Daarom mogen wij ook 
nu in onze verlegenheid, ziekte of on-
zekerheid, tot Hem gaan om van Hem 
hulp te vragen en te verwachten. Om 
bij Hem rust, de ware rust, te zoeken 
en te vinden. Naast het gebruik van 
de beschikbare middelen is Zijn ze-
gen daarover onmisbaar. Nu in onze 
tijd werkt de Heere door ons mid-
delen te geven. Medicijnen zijn er in 
overvloed. De gunstige werking ervan 
is afhankelijk van Zijn zegen. Hij kan 
helpen, niet alleen in de aardse om-
standigheden. Rust voor onze ziel is 
het allerbelangrijkste. Zing dan maar: 

Nu dan, o Heer, wat is ’t, dat ik verwacht?
Mijn hope staat op U alleen. 
Verlos mij, door Uw onweerstaanb’re kracht, 
Van al mijn ongerechtigheên.
En stel mij niet, getrouwe toeverlaat, 
De dwazen sterv’ling tot een smaad. 
Psalm 39:5 

L.N.
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   De voordelen 
         van ADHD 

Bij iemand met ADHD is de prik-
kelregulatie in de hersenen écht 

anders dan gemiddeld. Niet beter of 
slechter, maar anders. Er vallen AD-
HD‘ers andere zaken op. Schijnbaar 
onbelangrijke details kunnen zomaar 
de (on)verdeelde aandacht krijgen. 
Of dat een probleem is, is contextaf-
hankelijk. Dat betekent dat het in de 
ene situatie als nadeel en in de ande-
re als voordeel beleefd kan worden. 
De kunst van omgaan met ADHD zit 
dus vooral in het feit, dat je voor jezelf 
een context kunt creëren, waarin de 
eigenschappen van ADHD in je voor-
deel werken.
Laten we daarom eerst een rijtje ma-
ken van eigenschappen van ADHD’
ers, en zien hoe de afwijkende eigen-
schappen positief gebruikt kunnen 
worden:
• Hyperfocus: Als iemand met ADHD 

goed geprikkeld wordt of iets erg 
interessant vindt, kan hij of zij dit 
met volle kracht een lange tijd vol-
houden en dan ook grote resulta-
ten in een relatief korte tijd boeken.

• Creatief: Veel ADHD‘ers staan er 
om bekend, dat ze zeer creatief zijn. 
In de creatieve beroepen als schrij-

ven, schilderen, musici, filmmakers, 
ontwerpers, zijn veel ADHD’ers te 
vinden.

• Pragmatisch: ADHD’ers zijn over 
het algemeen zeer pragmatisch 
en daardoor goed in problemen 
oplossen. Vooral onder stress, hoe 
meer prikkels hoe beter. Snel alle 
oplossingen analyseren en eventu-
eel om het probleem heen denken, 
dat kunnen de meeste mensen met 
ADHD goed.

• Veerkrachtig: Het leven van een 
ADHD’er kent over het algemeen 
veel diepe dalen en hoge pieken. 
Herstel uit een diep dal is er geluk-
kig vaak en snel.

• Intuïtie: Door alle prikkels is er een 
vaak een sterke intuïtie aanwezig 
bij mensen met ADHD. Wegens het 
hoge tempo van de verwerking van 
zaken in de hersens, zijn ze vaak 
bliksemsnel in het aandragen van 
oplossingen.

• Fantasie: Door het hoge inlevings-
vermogen en het veel waarnemen 
van verschillende zaken heeft een 
ADHD’er ook een grote fantasie 
met als gevolg dat hij of zij met de 
leukste ideeën komt!

Voor u gelezen
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• Empathie: Veel empathie, omdat 
mensen met ADHD/ADD veel tot 
alle prikkels binnen krijgen, hebben 
ze ook een groot inlevingsvermo-
gen.

• Humor: Een persoon met ADHD 
lacht over het algemeen graag en 
makkelijk, fijn om bij je te hebben!

• Impulsief: Eerst doen en dan den-
ken… Is soms een nadeel, maar 
vaak ook een prima reactie.

Bron van herkomst: https://zbc.nu/
hrm/leren-omgaan-met-jezelf/ad-
hd-is-eigenschap-met-nadelen-en-
-vooral-ook-voordelen/
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ADHD-relaties
 

Volwassenen met ADHD worstelen 
elke dag weer met impulsiviteit, 

een tekort aan aandacht en uitstelge-
drag. Dat ervaren zij dag in dag uit. 
Slechts een klein deel is zich echter 
bewust van de enorme impact van 
ADHD op hun relatie. En ook veel 
partners zonder ADHD realiseren zich 
dit niet of nauwelijks. Hierdoor gaan 
veel stellen hun relatieproblemen op 
de verkeerde manier te lijf. Wat in an-
dere relaties een bruikbare aanpak is, 
werkt in ADHD-relaties vaak juist ave-
rechts .

Wanneer in een huwelijk één van de 
partners ADHD heeft, ontstaan er spe-
cifieke patronen in een relatie.  Om dit 
te ontwijken wordt er in dit boek de 
volgende aspecten beschreven: 
-  Het herkennen en interpreteren 

van ADHD-symptomen bij volwas-
senen. 

-  Het grote belang van een effectie-
ve behandeling van ADHD en hoe 
een ‘effectieve behandeling’ er bin-
nen een relatie uitziet.

-  Het zoeken naar manieren om op 
een positieve manier met elkaar 
om te gaan, rekening houdend   
met de ADHD.  

Eerst wordt het begrip ADHD uit-
gewerkt; wat het effect ervan is, het 
belang om een goede diagnose te 
stellen, en de verrassende manieren 
waarop het huwelijk wordt beïnvloed 
door ADHD-symptomen. Hierbij wor-
den 12 patronen omschreven die er 
kunnen zijn in een relatie waarin een 
partner ADHD heeft. Er wordt stil ge-
staan bij de volgende patronen:
- Pijnlijke misinterpretaties; hoe dit 

te vermijden. 
- De neiging om ADHD de schuld te 

geven van alles, het ouder-kindpa-
troon, waarbij  één van de echtlie-
den alle verantwoordelijkheid voor 
het kind gaat dragen en de ander 
niet. 

- Oorlog om de huishouding. Als de 
partner onbehandelde ADHD heeft, 
kan het betekenen dat je veel extra 
huishoudelijk werk te doen hebt. 

- Het schuldspel; wanneer je de an-
der de schuld geeft. Het schuldspel 
is funest. Zolang je de ander de 
schuld geeft, word je niet gelukkig. 

- Woede uitbarstingen. ADHD gaat 
gepaard met impulsief gedrag, 
waardoor de partner zonder ADHD 
op de hoede moet zijn, dit geeft 
spanning. 

Boekrecensie
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- Achtervolging  en ontsnapping. 
Hierbij gaat de partner zonder 
ADHD  over tot achtervolging 
omdat zij of hij anders genegeerd 
wordt. Het zijn pogingen om de 
partner met ADHD zover te krijgen 
dat deze ‘aandacht heeft’ en din-
gen doet en verandert.  

- Zeuren. Zeuren is een vorm van 
achtervolgen. De belangrijkste re-
den om niet te zeuren is omdat het 
op lange termijn echt niet helpt. Dit 
is geen effectieve aanpak. 

- Het vertrouwen in jezelf en in je 
partner verliezen. Dit is een van de 
verdrietigste patronen die zich bin-
nen een ADHD-relatie kan ontwik-
kelen.

- Je seksuele relatie gaat er onder 
lijden. Terwijl je relatie afbrokkelt, 
wordt het seksuele leven minder of 
het blijft helemaal achterwege. 

- Geloven dat het er niet toe doet, 
dat ADHD geen invloed heeft op 
de relatie, maakt dat er steeds 
meer wrijvingen komen. 

De bovenstaande patronen worden 
omschreven en bij elk patroon wor-
den er een aantal tips gegeven hoe 
je uit dat negatieve patroon kunt ko-
men. 

In het volgende deel van het boek 
wordt omschreven hoe je relatie in 
zes stappen opnieuw kunt opbouwen. 
Er wordt stil gestaan bij de volgende 
stappen:
- Empathie kweken voor je partner
- Omgaan met obstakelemoties
- Een behandeling zoeken voor jullie 

alle twee
- De communicatie verbeteren

- Grenzen stellen en je eigen stem 
vinden

- De romantiek  nieuw leven inblazen 
en plezier maken  

Ook hierbij worden bij elke stap meer-
dere tips gegeven en er worden ver-
halen uit het echte leven beschreven, 
waar je veel aan kunt hebben. 

Ondanks de aanwezigheid van ADHD 
in het huwelijk,  kun je een relatie krij-
gen die je altijd hebt gewild. Maar het 
is wel belangrijk dat je hulp aanvaardt 
en onder ogen ziet dat jullie niet het-
zelfde zijn. Let daarbij ook op je eigen 
grenzen en laat de verantwoordelijk-
heid voor de ADHD-symptomen bij 
de partner met ADHD. Doe niet har-
der je best, maar doe het anders. Stap 
uit de boosheidscyclus en maak weer 
contact met elkaar. Wees op je hoe-
de voor schaamte en angst. Gebruik 
specifieke gesprekstechnieken uit dit 
boek. Geef elkaar het geschenk van 
aandacht. Weet dat er tijd nodig is om 
te veranderen. Juich iedere vooruit-
gang toe. 
Aan het eind van het boek zijn een 
paar werkbladen en instrumenten 
toegevoegd. 
 
Melissa Orlov is vandaag de dag één 
van de belangrijkste autoriteiten op 
het gebied van ADHD en relaties. Zij 
is cum laude afgestudeerd aan het 
Harvard College. Op basis van eigen 
ervaring - haar man heeft ADHD - en 
die van anderen, coacht ze stellen met 
ADHD. Ze schrijft hier ook geregeld 
over, onder andere op de populaire 
site: www.adhdmarriage.com.
Melissa  Orlov geeft een schat aan in-
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formatie, praktische adviezen en oe-
feningen. Haar unieke en verfrissende 
aanpak maakt niet alleen duidelijk 
welke problemen er kunnen ontstaan, 
zij reikt ook handvatten aan om ne-
gatieve patronen te doorbreken. Niet 
door nog harder je best te doen, maar 
door anders je best te doen. In zes 
overzichtelijke stappen laat Orlov zien 
hoe je aan een relatie kunt werken 
waarin liefde, verbondenheid én lol 
weer de hoofdrol spelen. Kortom, het 

is een zeer praktisch boek, wat ik ie-
dereen aanbeveel die te maken heeft 
met ADHD in het huwelijk, maar ook 
in het gezin.  

ADHD Relaties
Verbeter de band met je partner in zes 
stappen.
Geschreven voor Melissa Orlov
ISBN: 9789079729463

Mevr. A. Frens 
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   Gedragstherapie bij 
      kinderen met  ADHD 

Kinderen met ADHD (met ernstige 
symptomen) of een gedragsstoornis 
en dan vooral kinderen met ADHD 
van alleenstaande ouders … moeten 
voorrang krijgen bij gedragsthera-
peutische behandelingen. Als zij niet 
snel worden behandeld, leidt dit tot 
meer problemen voor hen en hun 
omgeving dan bij andere groepen 
kinderen met ADHD.

Een groep onderzoekers van UMCG, 
VU en KU Leuven onder leiding van 

senior onderzoeker mevrouw Anna-
beth Groenman van het UMCG con-
cludeert dit, nadat zij een groot aantal 
studies op dit terrein samenvoegde 
tot een grote database. De resultaten 
van haar onderzoek staan in het we-
tenschappelijke tijdschrift Journal of 
American Academy of Child and Ado-
lescent Psychiatry.
Gedragstherapeutische behandelin-
gen verminderen de symptomen van 

ADHD en gedragsproblemen bij kin-
deren met ADHD. Ook verminderen 
ze de mate waarin zij en hun directe 
omgeving lijden onder de gevolgen 
van hun problemen. Ze zijn echter 
niet altijd even effectief voor alle kin-
deren met ADHD. Het is van groot be-
lang om beter inzicht te krijgen voor 
wie de behandeling werkt en voor wie 
deze minder geschikt is, zodat de be-
handeling gerichter kan worden toe-
gepast.

Effect gedragstherapie
Onderzoeker Annabeth Groenman 
leidde een grote studie waaraan maar 
liefst 33 andere onderzoekers van 
over de hele wereld meededen en 
hun data over behandeleffectiviteit 
met de groep deelden. Er werd een 
grote dataset gemaakt van al die ge-
gevens. Zij onderzochten vervolgens 
de effecten van gedragstherapie bij 
2200 kinderen jonger dan 18 jaar met 

Actueel

Vanaf dit nummer beginnen we met een nieuwe rubriek die de 
naam ACTUEEL krijgt. We houden u/jou daarin op de hoogte 
van nieuws uit de GGZ-wereld, uit de politiek, vanuit ELEOS of 
andere instanties of een stukje uit een interessant artikel. Deze 
keer geef ik door wat ik las op 3 mei jongstleden. 
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ADHD op symptomen van ADHD, ge-
dragsproblemen en ervaren beper-
kingen in functioneren.

Subgroepen kinderen
Uit het onderzoek blijkt dat gedrags-
therapeutische behandelingen voor 
kinderen met ADHD kunnen zorgen 
voor een vermindering van aandacht-
sproblemen, hyperactiviteit en im-
pulsiviteit, gedragsproblemen en de 
mate waarin kinderen en hun directe 
omgeving beperkingen ervaren in hun 
functioneren. Daarnaast vonden de 
onderzoekers een aantal subgroepen 
die anders op de behandeling lijken 
te reageren. Zo blijkt dat kinderen die 
naast ADHD ook een gedragsstoornis 
hebben, duidelijk verslechteren wan-
neer zij moeten wachten op behan-
deling. Dit gebeurt ook bij  kinderen 
met meer kenmerken van ADHD of 
gedragsstoornissen en bij kinderen 
uit eenoudergezinnen.

Snelle behandeling
Conclusie van het onderzoek is dat 
gedragstherapeutische behandelin-
gen werken. Verder blijkt dat er groe-

pen kinderen zijn die snel behandeld 
zouden moeten worden om te voor-
komen dat zij achteruitgaan. Dit be-
treft met name kinderen uit eenou-
dergezinnen, kinderen met ernstige 
gedragsproblemen of ernstige ADHD 
symptomen. Groenman pleit er dan 
ook voor dat deze groep kinderen 
onmiddellijk behandeld moet wor-
den en niet op een wachtlijst moeten 
worden geplaatst. Voor deze kinderen 
geldt dat een gedragstherapeutische 
interventie hen kan behoeden voor 
verdere verslechtering.

Geld voor zorg
Gelukkig hebben we gelezen dat de 
overheid veel extra geld heeft vrij-
gemaakt voor de jeugdzorg en met 
name ook om de wachtlijsten te kun-
nen inkorten. Laten we hopen dat dit 
geld effectief en goed wordt ingezet, 
ook voor onze kinderen en jongeren 
met ADHD. 

Bron: GGZ- nieuws

Wim Visser
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  ADHD bij 
     volwassenen in coronatijd

Corona zet de wereld op zijn kop, 
niets lijkt zeker. Als je een gezin 

hebt en een vaste aanstelling op je 
werk dan blijkt zo’n stukje zekerheid 
en stabiliteit plotseling minder zeker 
en stabiel dan je dacht. Corona zet 
veel op losse schroeven. Plotseling 
is daar een klein organisme dat niet 
alleen jouw leven, maar wereldwijd 
levens op zijn kop zet. En maatschap-
pelijk worden talloze situaties meer of 
minder rigoureus geblokkeerd. Veel 
sociale contacten komen op een laag 
pitje te staan of zijn zelfs totaal ge-
blokkeerd. Corona raakt de basis van 
ons bestaan. Zo’n grote crisis is na 
de oorlog niet voorgekomen. Maar 
dat vraagt dan ook  heel wat aanpas-
singsvermogen van de individuen en 
gezinnen. Als vader met zijn ADHD 
plotseling thuis moet gaan werken en 
zijn vertrouwde plek op kantoor leeg 
laat staan, roept dat allerlei vragen op 
bij ingeslepen patronen binnen het 
gezin. Heel concreet zal vader een 
half uur langer kunnen slapen en later 
gaan werken op zijn zolderkamer die 
hij voor het thuiswerk ingericht heeft. 
Verschillende belangen of gewoonten 

kunnen dan gaan botsen met elkaar. 
Vader zat voorheen om 7 uur al in de 
auto en stond na een poosje rijden in 
een lange file waar hij rustig wakker 
kon worden met de nieuwszender 
aan. En thuis startte het gezin op en 
zwaaide moeder de scepter. Afhanke-
lijk van of zij goed kan organiseren en 
kan plannen kan zij de nodige struc-
tuur aanbrengen in de hectiek van 
het opstarten van de dag. Het kun-
nen multitasken is dan zeer gewenst. 
Dat moeder bij het hek van de school 
even een praatje maakt met iemand 
uit de kerkelijke gemeente is sociaal 
ingebed in het opstartritueel van deze 
dag. Vader is inmiddels op zijn zolder-
kamer neergestreken en begint met 
het openen van zijn mails. Binnen 5 
minuten is vader in zijn werk verdiept 
en voelt zich dan ook gestoord in zijn 
werkzaamheden als zijn vrouw even 
later thuiskomt van het wegbrengen 
van de kinderen en behoefte heeft 
aan een praatje. Dit kan irritatie geven 
en de sfeer tussen beide echtelieden 
negatief inkleuren. Vader heeft moeite 
met concentreren in zijn nieuwe om-
geving. Al snel dwalen zijn gedachten 

Column
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af van zijn werk. Moeder voelt zich 
wat afgewezen door haar echtgenoot. 
Vader staat voor de opgave zich te 
kunnen concentreren en discipline op 
te brengen. En in de chaos van allerlei 
prikkels structuur aan te brengen. Dat 
kan beginnen met een dagplanning te 
maken, maar ook gewoon doorgaan 
waar hij de vorige dag gebleven was. 
Belangrijk is in een planning niet in 
tijd te rekenen maar in voorspelbaar-
heid. Vader moet zelf actief zijn in het 
stellen van nieuwe doelen. Zijn vrouw 
kan hem belonen, maar ook hij kan 
zichzelf elke dag een compliment ge-
ven over hetgeen goed ging die dag. 
Zo leert vader minder kritisch te zijn 
over zichzelf en positief te denken. Dit 
zal resulteren in een positievere sfeer 
waar in de broodnodige bevestiging 
en begrip voor de nieuwe werkcontext 
zijn zelfvertrouwen kan gaan groeien. 
Naast het belang van structuur is het 
regelmatig iets anders doen dan waar 
je mee bezig bent nuttig om daarna 

weer aan het werk te gaan. Zo kan een 
rondje lopen, fietsen of de hond uit-
laten meer energie geven. Als er een 
dagschema gemaakt wordt, is dat ook 
belangrijk om dit met de kinderen te 
bespreken. Uiteindelijk vraagt de co-
ronacrisis creativiteit en inzet van het 
hele gezin. Zo kan men niet alleen 
somatisch op onderliggende proble-
matiek stuiten, maar ook relationeel 
moeite hebben om goed af te stem-
men als partners, vader en moeder 
zijn en weinig individuele zelfreflectie 
hebben. De coronapandemie geeft 
ook spanning en angst om zelf ziek te 
worden. En als dat een gezinslid treft, 
wat zal dan het verloop zijn? Blijft het 
beperkt tot vrij lichte klachten of komt 
men zelfs op de IC terecht? Of, nog 
ingrijpender, zal men eraan overlij-
den? Het stelt ons de vraag ‘Zijt  ook 
gij bereid?’

T. Vogelaar
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Pastoraat rondom mensen 
  met een psychische ziekte
   die onbekende en 
    onbegrepen wegen gaan...

Inleidend vertelt Ds Kieviet in verle-
genheid te staan vanwege het on-
derwerp van de lezing, waarbij het 
zal gaan over onbekende en onbe-
grepen wegen èn over pastoraat; 
herderlijke hulp aan de psychische 
zieke. Velen van hen kwam hij te-
gen in pastorale ontmoetingen. Als 
pastor wist hij zich mede-schaap, die 
samen met die ander geweid en ge-
leid, gehoed en gevoed moest wor-
den door de Pastor Bonus, de grote 
goede Herder.

Bij dit onderwerp is afbakening be-
langrijk. In deze lezing zal het gaan 

over hoe de pastor omgaat met de 
psychische nood terwijl het co-re-
feraat laat horen hoe de psychische 
hulpverlener omgaat met pastorale 
vragen.

Aandoeningen
Er zijn nogal wat psychische stoor-
nissen. Johan Huizinga zei het al: ‘We 
leven in een bezeten wereld. En we 
weten het.’ We kunnen ook zeggen: 
‘We leven in een bezeten/gebroken 
wereld. En we weten het.’ De inleider 

herinnert zich vanuit zijn gemeenten 
een aantal mensen:
De autistische puber met die afge-
wende blik in zijn ogen. Buitengewoon 
onzeker in contacten met anderen. 
Het lieve, drukke ADHD-meisje, dat 
tijdens de catechisatielessen voortdu-
rend aandacht vroeg, tot irritatie van 
de anderen en af en toe tot wanhoop 
van de catecheet. De jonge vrouw 
met haar posttraumatische stress-
stoornis, afkomstig uit een problema-
tisch één-oudergezin. Op school was 
ze regelmatig gepest en tot overmaat 
van ramp als pubermeisje misbruikt 
door een ‘oom’. Gelukkig slaagden 
haar pogingen tot zelfdoding niet. En 
dan de diverse broeders en zusters 
van allerlei leeftijden, die lange peri-
oden achtereen zuchtten onder hun 
depressieve stoornis. En dan zijn nog 
niet eens genoemd: de narcistische 
man die zijn vrouw bij tijden tot rade-
loosheid dreef, de schizofrene jongen 
met zijn wanen en vreemdsoortige 
ideeën, de knul die maar niet los kon 
komen van zijn dwangzucht tot porno 
en masturbatie, etc., etc. 
Wat een leed, wat een zorg. We leven 

Lezing landelijke dag

Door Ds. J.M.J. Kieviet
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in een gebroken wereld, en we weten 
het…

De Bijbel
In de Bijbel komen we mensen tegen 
met scheuren in hun ziel, met kloven 
in hun binnenste. Niet alleen wordt 
er getobd met geestelijke vragen, 
ook fysieke (Psalm 38) en psychische 
(Psalm 13) aandoeningen worden ge-
noemd.
Ook in Psalm 142, die we met el-
kaar lezen. Wijlen Prof. W.H. Velema 
noemde David hier een dichter in 
depressie. En daar is wel grond voor. 
David voelt zich naar lichaam en ziel 
een gevangene. Zijn geest is in hem 
overstelpt. Van buitenaf vreest hij be-
lemmeringen. Ook weet hij zich onbe-
grepen. Alle perspectief ontbreekt. En 
als er in het slotvers gesproken wordt 
van ‘om Uw Naam te loven’ dan be-

treft dat een situatie waar hij nu nog 
ver vandaan is.

Pastoraat
Het is de roeping van de herder om de 
kudde te weiden met het Woord van 
de grote Herder. Dat geldt zowel de 
openbare eredienst als de individuele 
contacten met gemeenteleden. David 
had in Psalm 142 niemand met wie 
hij zijn nood kon delen en de lamme 
man van Bethesda had geen mens. 
De pastor mag een mens zijn die in 
de Naam van Zijn Zender en met het 
Woord van Zijn Heiland dichtbij komt.
In 1 Thess. 5: 14 schrijft Paulus: ‘Wij 
bidden u, broeders, vermaant de on-
geregelden, vertroost de kleinmoedi-
gen, ondersteunt de zwakken, wees 
lankmoedig jegens allen’. Hieruit blijkt 
dat de pastor allereerst de verschil-
lende verschijningsvormen van psy-
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chische ziekten moet onderscheiden. 
De één heeft immers vermaning no-
dig, de ander moet worden vertroost 
of ondersteund. Maar belangrijker 
nog is de innerlijke houding van de 
pastor. Dat moet er één zijn van liefde 
en hartelijke betrokkenheid die vooral 
tot uitdrukking komt in het er-zijn. Er 
zijn met een oog dat de situatie een 
beetje doorziet, met een oor dat ge-
neigd is tot luisteren, met een hart dat 
zoekt mee te voelen en mee te leven. 
En vooral er te zijn met het Woord van 
een Ander. Van de Ander. Het levende 
en levendmakende Woord.

Taak van de pastor
Na een casus besluit de inleider met 
enkele opmerkingen over de taak van 
de pastor:

1. Wees bereid om te luisteren (dat is: 
je naar de ander toewenden).

2. Ken je grenzen als pastor.
3. Geef zielszorg met de gegeven 

middelen, maar verwijs waar nodig 
ook door naar de hulpverlening.

4. Pas op voor uiterste posities waar-

bij pastorale vragen hetzij eenzijdig 
als psychische nood worden bena-
derd en de pastor zich terugtrekt. 
Of dat ze anderzijds uitsluitend als 
geestelijke nood wordt gezien die 
de pastor zou moeten behandelen.

5. Zoals de pastor zich niet moet op-
stellen als hulpverlener, zo moet 
de hulpverlener geen pastor willen 
zijn.

6. Pastorale zielszorg is zorg door 
middel van het Woord. Dat hoeft 
niet altijd een opbeurend woord 
te zijn. Het kan ook een woord van 
herkenning zijn uit bijvoorbeeld de 
Klaagliederen.

7. Het Woord van de Heere kent di-
verse vormen. Het kan zeker bij 
demente naasten goed zijn om te 
zingen.

8. Natuurlijk wordt er met elkaar ge-
beden.

9. We zullen ervaren dat de Heere niet 
altijd onze gebeden op zo’n wijze 
verhoort als wij het graag zouden 
willen. Maar ook dan heeft het 
Woord van God een boodschap, 
zie 2 Kor 1: 3-5.
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Hoe gaan we als hulpverlener 
    om met pastorale vragen?
    
   

Deze lezing is vanuit het perspectief 
van de hulpverlener, de psychiater. 
De inleider vertelt een geanonimi-
seerde casus: Carla, 25 jaar, komt met 
haar vriend waarmee ze trouwplan-
nen heeft. Haar klachten: ernstige 
nachtmerries, het gevoel dat ze weer 
is in de periode toen ze misbruikt is. 
Dit vond plaats tussen haar 10e en 
12e jaar door haar vader. Ze is nu 
somber en prikkelbaar, haar vriend 
weet niet goed hoe met haar om 
te gaan, want ze is erg wisselend in 
contact. Perioden van heftige angst 
en ook van dissociatie, en daarnaast 
ook van suïcidaliteit. Als psychiater 
stel ik een PTSS (Posttraumatische 
stressstoornis) vast, met daarnaast 
klachten die passen bij een persoon-
lijkheidsstoornis.

Carla vertelt dat ze 1 keer per 6 we-
ken met de ouderling praat. Met 

hem bespreekt ze het thema verge-
ving. Verder vertelt ze ook dat er juist 
bij het bidden, Bijbellezen en naar de 
kerk gaan heel veel onrust in haar 
hoofd komt, soms tot bijna stemmen 
aan toe. Dit was vroeger heel anders. 

Tenslotte geeft ze aan dat ze Jeremia 
15 vers 16-18 las. Eerst gaf God blijd-
schap en nu vraagt ze zich af of God 
wel te vertrouwen is.

Hoe kijkt de psychiater? Hij kijkt op 4 
manieren: 

1. Oog voor de persoon
 Dit is het belangrijkste. Wie zit er 

voor mij? Een arts kijkt heel snel 
met een klinische blik, maar er is 
veel meer aan de hand als iemand 
komt met psychische klachten. Het 
oog hebben voor de patiënt als 
persoon impliceert gelijkwaardig-
heid. Dit betekent dat hetzelfde mij 
zou kunnen overkomen. En daar-
naast is er erkenning en aanvaar-
ding: ik zie je in de nood die er is. 
Je ziet ook iemand in zijn verleden 
en heden. Dit schept ook mogelijk-
heden: het is niet altijd hetzelfde 
geweest. Daarmee introduceer je 
hoop: het kan ook anders worden. 

2. Oog voor de klachten
 Dit betreft medicatie en psycho-

logische behandelingen. Maar het 
gaat breder dan het medisch mo-

Lezing landelijke dag

Door Drs. Ewoud de Jong
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del, waarbij alleen de aandoening 
gerepareerd wordt. Psychische 
klachten zijn veel complexer. In de 
GGZ is er een verschuiving opgetre-
den naar het herstel-model. Daarbij 
is aandacht voor het klinisch, soci-
aal en existentieel domein. 

3. Oog voor hoe de persoon omgaat 
met de klachten

 Het gaat dan om het verlenen van 
betekenis. De cliënt blijft verant-
woordelijk, ondanks de klachten.

4. Oog voor hoe de persoon in rela-
ties staat

 Hierbij gaat het om verbonden-
heid, gemeenschap.

De psychiater kijkt dus naar psychisch 
disfunctioneren, met daarbij oog voor 
die aspecten met meer religieuze di-
mensie. In de eerste plaats het be-
lang van de kerkelijke gemeente als 
steunstructuur. Daarnaast de invloed 
van het psychisch disfunctioneren op 
het geloofsleven: wat doet de psychi-
sche stoornis met het geloofsmatig 
functioneren? Bijvoorbeeld bij een 
depressie is er geen vermogen meer 
tot hopen. Dan landen woorden van 
hoop ook niet. Of bij een bipolaire 
stoornis of psychose: veel meer ui-
tingen van vreugde in het geloof of 
aanwezigheid van God dan men daar-
buiten ervaart.  Ook de medicatie kan 
het geloofsleven bepalen, vooral de 
emotionele context daarvan, door 

vervlakking van gevoelens. De psy-
chiater kan uitleg geven hoe het komt 
dat emoties zo fluctueren. Tenslotte 
de dwangstoornis. Bijvoorbeeld een 
vrouw die dwangmatig Bijbel moest 
lezen. Uiteindelijk kreeg zij een heel 
intensieve behandeling met Deep 
Brain Stimulation. 
In hoeverre kunnen geloofsovertui-
gingen helend zijn? Het maakt nogal 
wat uit of je weet dat je leven in Jezus 
ligt of niet.
Vragen op het terrein van de pastor: 
hoe verhouden deze vragen zich tot 
het leven met de Heere? Geeft het 
spanningen? Het perspectief van de 
hulpverlener is: het is belangrijk dat 
je een keuze maakt, daar wil ik je bij 
helpen. Maar welke keuze je maakt, is 
aan jou, daar ga ik niet over. En het 
perspectief van de pastor is: de keu-
zes voor Gods aangezicht leggen. Hier 
kan spanning ontstaan. De omgeving 
kan de indruk krijgen dat de hulpver-
lener zegt dat de persoon mag schei-
den. Dit is niet waar. De hulpverlener 
zegt wel: ‘U moet een keuze maken.’ 
Soms loopt een en ander ook in el-
kaar over. Als de psychiater door-
vraagt, komt hij snel op terrein van de 
pastorale vragen. Hoe ga ik daarop 
in? Hoe is dan mijn houding? Dat ligt 
gevoelig. 
Afstemming tussen hulpverlener en 
pastor is heel belangrijk. Zij moeten 
ook veel meer contact zoeken dan tot 
nog toe gebruikelijk is. 
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Nog steeds kijken we met dank-
baarheid terug op het 25-jarig 

jubileum van onze vereniging. We 
hebben er veel positieve reacties op 
gekregen en de lezingen van zowel ds. 
J.M.J. Kieviet als van Ewoud de Jong 
werden gewaardeerd. Ook het artikel 
over onze vereniging in het Reforma-
torisch Dagblad leverde bekendheid 
op en we konden na dit alles een aan-
tal nieuwe leden inschrijven. Al met al 
reden tot dankbaarheid voor ons als 
bestuur. Immers, wij kunnen veel or-
ganiseren, maar als er geen respons 
komt, is het allemaal …tevergeefs (zie 
Psalm 127). 

Huiswerk
Van de inleiders kregen we nog wat 
‘huiswerk’ mee en als bestuur zijn we 
ons daarover aan het beraden. Een 
van de dingen was om meer bekend-
heid te krijgen in de hulpverlening. 
Met Eleos hebben we daarin nu al een 
slag gemaakt: zij leggen onze folders 
op al hun locaties neer. Verder gaan 
we in samenwerking met Eleos een 
ambtsdragers-conferentie organise-
ren in het voorjaar 2022 D.V. om ook 
ambtsdragers meer met de proble-
matieken in onze gezinnen bekend te 
maken. Tegelijk wordt er geschreven 
aan een Handboek Pastoraat voor de 
doelgroep van onze vereniging. 
Verder hebben we contact opgeno-
men met de Oase in Ouddorp om 

te kijken of we elkaar kunnen on-
dersteunen en van elkaar kunnen 
leren. Binnenkort brengen we daar 
een ‘werkbezoek’. En zo proberen we 
onze vereniging meer ‘op de kaart te 
krijgen’. 

Regio’s
De dragende pijlers van onze vereni-
ging zijn onze regio’s. We zijn heel blij 
met al het werk wat er daar gedaan 
wordt. Inmiddels hebben de regio’s 
Veluwe, Hart van Holland en Veenen-
daal hun avonden gehouden, via een 
onlineverbinding of via een livestream. 
Het is allemaal anders dan we gewend 
waren, maar toch blijken de avonden 
in een behoefte te voorzien. Binnen-
kort komen er ook nog avonden van 
de regio Zeeland en Staphorst.
Het blijkt overigens moeilijk om de 
besturen te ‘bemannen’. Regio Stap-
horst nam afscheid van - de voor onze 
vereniging zo bekende - Koos Raangs 
als voorzitter/bestuurslid. Inmiddels is 
hij opgevolgd door Klaas Slager die 
de voorzittershamer heeft overgeno-
men. Het bestuur daar is ook uitge-
breid en ze zijn voortvarend aan het 
werk gegaan. Alle nieuwe bestuursle-
den wensen we veel sterkte en toewij-
ding toe. 
Op 3 mei schoven we online aan bij 
de bestuursvergadering van de regio 
Zeeland. Wat een schrik was het toen 
we hoorden dat er drie bestuursle-

Van de voorzitter
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den mee stopten om diverse redenen. 
Ook in ons blad willen we deze zorg 
neerleggen. De vertrokken bestuurs-
leden willen we hartelijk danken voor 
hun inzet in deze regio! Het ga jullie 
wel! We zijn heel actief bezig om het 
bestuur aan te vullen, zodat er weer 
een voltallig bestuur is dat het werk 
in deze regio kan coördineren. Mocht 
uzelf mee willen helpen of anderen 
mensen weten die dit werk kunnen 
en willen doen: meldt u het alstublieft 
via info@eenhandreiking.nl. Het is de 
klacht van veel besturen, stichtingen 
en verenigingen dat er steeds moeilij-
ker vrijwilligers te vinden zijn die zich 
met hart en ziel willen inzetten voor 
het werk voor onze naaste. Terwijl het 
zo mooi is om iets te doen voor de 
ander! Weet u van harte welkom in 
onze besturen.       

Welkom
We hebben drie predikanten gevon-
den die zich bereid verklaard hebben 
zitting te nemen in het Comité van 
Aanbeveling, te weten de predikan-
ten ds. P.C. Hoek, ds. J.M.J. Kieviet en 
ds. TH. L. Zwartbol. Alle drie hebben 
zij een pastoraal hart en graag willen 
ze onze verenging steunen en waar 
nodig een ‘warm woord’ spreken. Van 
harte welkom! In dit nummer ziet u 
al dat ds. Zwartbol de meditatie voor 
zijn rekening heeft genomen. 

Tenslotte
Het is inmiddels al weer juni van het 
jaar 2021. Een bijzonder jaar door de 

maar voortdurende coronacrisis. Er 
is al zoveel over gesproken en ge-
schreven en laat dat genoeg zijn ter 
overdenking, verootmoediging en 
berouw. Wij – u en ik – hebben God 
op het hoogst misdaan en als Hij met 
ons deed naar dat we verdienen, we 
waren er al niet meer! 
De crisis zorgt ervoor dat we elkaar 
amper meer echt, wezenlijk ontmoe-
ten en dat doet ons pijn en verdriet. Er 
wordt naar uitgezien dat we samen-
komsten kunnen organiseren waar-
van we weten dat we – bijvoorbeeld 
– naar Gouda kunnen reizen. Toch 
hebben we die mogelijkheid al wel 
gepland: op zaterdag 20 november 
D.V. hopen we de gebruikelijke na-
jaarsvergadering te houden in Gouda. 
Wilt u deze datum alvast vrijhouden? 
Nadere gegevens volgen zo spoedig 
mogelijk. 
Voor de komende zomerperiode 
wensen we al onze leden, donateurs 
en meelevenden een goede tijd toe. 
Wie weet kunt u wat rust nemen te-
midden van alle zorgen, werk en be-
slommeringen. Van harte gunnen we 
u/jou dat. Op het vakantiehuisje van 
mijn ouders stond: Repos ailleurs: de 
rust is elders! En wat is dat waar: de 
echte rust is alleen bij Hem te vinden. 
Zouden we elkaar dat niet van harte 
toewensen: te rusten bij Hem, de Rots, 
de Middelaar, de Schuilplaats?  

Hartelijke groet,
Wim Visser 
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Gedicht

Er zijn miljarden dingen,
die in mijn hoofd dringen.
Mijn hoofd zit meestal vol,
soms word ik daarvan dol.

Concentreren lukt vaak niet,
mijn hoofd lijkt een vergiet.
Hierdoor gewiebel in de kerk,
en snel ‘n vol hoofd op ‘t werk.

ADHD laat me anders handelen,
ik werk anders dan anderen.
Ik doe dingen door elkaar,
hoeveelheden wegen zwaar.

Ik ben een hele grote dromer,
snel ‘afwezig’ en dan slomer.
Ik kan best wel impulsief zijn,
dat is niet altijd even fijn.

Het bezorgt mij veel frustratie,
en anderen soms irritatie.
Maar dit is hoe ik ben!
En hoe een ander mij kent.

Ik doe keihard mijn best,
roep mezelf vaak bij de ‘les’.
Want functioneren moet,
zoals ieder ander dat doet.

Het HBO is even geen plan,
het voelt alsof ik niks kan.
Alsof ik wat minder ben,
dan de anderen die ik ken.

Velen maken dromen waar.
Ik (voorlopig) even niet, maar
ook ik heb mijn kwaliteiten,
daar blijf ik maar naar kijken.

Medicatie was geen optie,
dat is wat ik nu anders zie.
Medicatie was een bezwaar,
inmiddels niet meer raar.

Na veel dosissen proberen,
begin ik meer te leren.
Want mijn hoofd is leger,
daardoor gaat alles beter.

Ik ben minder gespannen,
chaos kan ik wat verbannen.
Ik heb veel meer overzicht,
hierdoor meer overwicht.

Meer overwicht op mezelf,
alles gaat meer vanzelf.
Ik bekijk de positieve kant,
‘t zorgt dat ik verder beland.

Ik flap er soms dingen uit,
en zeg soms dingen luid.
Het zorgt voor eerlijkheid,
en voor rechtvaardigheid.

Ik beleef alles intensief,
soms veel meer dan lief.
Ik voel veel en ook intens,
soms meer dan naar wens.

Genieten doe ik ook intens,
dat is zeker naar wens!
Dus naast de vele nadelen,
heeft ADHD ook voordelen.

Anoniem

ADHD
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