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ontlasting er alsnog uitpoepen. Elke 3e dag 

moet het kind zich volledig leegpoepen.

Van belang is dat als het kind geen last van 

zijn probleem ervaart, het zijn/haar  gedrag 

niet gaat veranderen. Gedrag zal veran-

deren, als er consequenties aan gedrag 

worden verbonden. Een positieve voor zich 

leegpoepen (iets wat het echt heel erg 

graag altijd heeft willen doen, een negatieve 

voor in de broek poepen (zelf broek schoon 

maken, 1 dag geen beeldscherm).

 

BEHANDELING VAN OBSTIPATIE EN ONT-

LASTINGSVERLIES IN COMBINATIE MET 

INFORMATIEVERWERKINGSPROBLEMEN

Het doel in de behandeling is bij ieder 

type hetzelfde, namelijk aandacht voor de 

hoeveelheid ontlasting die geproduceerd 

moet worden om zich leeg te poepen en 

om uiteindelijk schoon te blijven. Echter in 

de behandeling van zindelijkheidsproblemen 

in combinatie met  informatieverwerkings-

problemen zal er ook veel ondersteuning 

nodig zijn vanuit ouders, met name in de 

zin van een hele duidelijk opvoeding met 

goede afspraken. Een kind met AD(H)D 

heeft moeite om zich aan afspraken rondom 

inname van medicatie of toilettraining te 

houden. Het heeft vaak moeite om opdrach-

ten te onthouden en heeft behoefte aan 

visuele ondersteuning en veel herhaling. 

Een kind met autisme heeft weerstand om 

te veranderen of heeft moeite met de wijze 

waarop gecommuniceerd wordt. Een grillig 

intelligentieprofiel of leerprobleem wat niet 

wordt onderkend of behandeld geeft chro-

nische stress. Aandrang voelen, tijd nemen 

voor toiletgang, ontspannen om ontlasting 

los te laten wordt hierdoor bemoeilijkt. 

Deze kinderen zijn sterk afhankelijk van de 

structuur die de volwassenen om hem of 

haar heen bieden. Soms is er sprake van 

erfelijkheid. Bij kinderen met beperkte inner-

lijke structuur, automatiseringsproblemen, 

gebrek aan ruimtelijk inzicht of moeite met 

abstract communiceren,  kan bij de ouder 

mogelijk sprake zijn van dezelfde wijze van informatie verwerken. Hierdoor kan het ook voor 

hen moeilijk zijn om opdrachten te begrijpen, te onthouden, uit te voeren of er is weerstand 

om patronen te veranderen.

Daarnaast zijn deze kinderen gevoeliger voor terugval als gevolg van stress. Onderzoek 

heeft aangetoond dat meer dan de helft na succesvolle behandeling terugvalt. Dit risico 

op terugval of mislukken van de behandeling werkt demotiverend bij zowel ouders, kind als 

hulpverlener, met mogelijk voortijdig beëindigen en veranderen van hulpverlener als gevolg. 

Het is daarom van belang ouders intensief bij de behandeling te betrekken, de behandelings-

adviezen veelvuldig te herhalen, concreet en visueel inzichtelijk te maken, voorbereiden op 

terugval en vooral met zijn allen geduld te bewaren.

In de behandeling komt regelmatig een verschil in opvoeding tussen ouders voor. Een ver-

wennende houding bij de ene ouder, in combinatie met een te strenge bij de ander. Ouders 

willen hun kind beschermen: voor vieze broeken uit spoelen, geplaagd worden op school of  

innemen van (vieze) medicatie. Hierdoor is de kans aanwezig, dat de draaglast vooral bij de 

ouder komt en niet bij het kind. De noodzaak bij het kind om gedrag te veranderen wordt 

hierdoor minder. Het is van belang de autonomie (zelf bepalen) van het kind te respecteren 

en het kind de keuze te geven: “Als je geen zin hebben om van het buitenspelen naar binnen 

te komen om te poepen, is het dan eerlijk dat je moeder je broek schoon maakt? Wat is 

vervelender of duurt langer: op de wc je leegpoepen of blijven computeren en dan je broek 

moeten schoonmaken, douchen en verschonen?” 

Vaak zien we dat een beschermende opvoeding, met alle beste bedoelingen, het gedrag 

van vermijden, ophouden en knijpen in stand houdt. Anderzijds kan een te overcorrigerende 

opvoeding het vermijden, het liegen over voelen van aandrang of vieze broeken versterken.

 

AANBEVELINGEN

Multidisciplinaire behandeling bij kinderen met zogenaamde comorbiditeit (extra kind- ouder- 

of omgevingsfactoren) wordt geadviseerd. De arts dient samen te werken met een gedrags-

deskundige, de gedragsdeskundige dient ook altijd de obstipatie in de gaten te houden.
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Bovenstaande zin las ik ooit in de krant. Het 

eerste deel van de zin is wel duidelijk. Deze 

man had op allerlei gebieden grote proble-

men. Hij had vele opleidingen gedaan, maar 

er niet één afgemaakt. Pogingen om tot een 

betaalde baan te komen waren ondanks on-

dersteuning niet gelukt. Zijn huis was een 

puinhoop, hij vergat altijd van alles en nog 

wat en hij was altijd van alles kwijt. Kortom: 

heel veel in zijn leven was mislukt.

 

En dus dacht hij: ik ben een mislukkeling. Tot 

hij bij een hulpverlener terecht kwam, die 

(wel) verstand had van ADHD bij volwasse-

nen. Die stelde vast dat er sprake was van 

ADHD en sindsdien wist hij: ik ben geen loser, 

maar ik heb ADHD. Dat is nogal een verschil. 

Wat hij het eerst zag als persoonlijk tekort 

schieten, zag hij nu als het gevolg van ADHD. 

 

Klopt dat? Zijn zijn problemen veroorzaakt 

door de ADHD of is het alleen een andere be-

naming ervan? Wat houdt het in om ADHD 

te “hebben”? Formeel gesproken betekent 

het dat een bepaald aantal specifieke ver-

schijnselen (gedrag en beleving) voorkomt 

en dat er problemen zijn. In plaats van alle 

verschijnselen en de problemen op te noe-

men, vatten we het samen. Je zou dat een 

etiket kunnen noemen. Op een etiket staat 

wat ergens in zit. Een netjes woord voor eti-

ket is een classificatie of een classificerende 

diagnose. 

Maar als we zeggen dat iemand ADHD heeft, 

bedoelen we natuurlijk meer dan een consta-

tering van de aanwezigheid van verschijnse-

len. We geven ook aan die verschijnselen te 

zien als een psychische aandoening met een 

bepaalde oorzaak die bepaalde hersenfunc-

ties beïnvloedt, ook al weten we daar het fijne 

nog niet van.

 

Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. De 

voordelen zijn de erkenning van de extra 

moeite, het niet ten onrechte veroordelen 

en de juiste aanpak bieden. De nadelen zijn 

dat een diagnose kan voelen als vonnis, dat 

mensen (ook de omgeving) zich gaan gedra-

gen naar de (negatieve) verwachting en dat 

eigenschappen, waar op zich niks mis mee 

is en die alleen problemen geven in deze 

maatschappij als een beperking worden be-

schouwd. Op zich zou een classificatie als 

aandoening geen waardeoordeel moeten 

inhouden over de verschijnselen zelf, maar 

zo gaat het natuurlijk wel. Je kunt van classifi-

ceren/diagnosticeren dus niet zeggen: Baat 

het niet dan schaadt het niet. 

 

Iets als een psychische aandoening benoe-

men heeft voor- en nadelen. Dus je moet 

een zorgvuldige afweging maken. Een groot 

probleem daarbij is, dat het niet eenvoudig is 

waar je de grens moet trekken. ADHD is niet 

een alles of niets gebeuren.. De bevindingen 

omtrent oorzaken en betrokken hersenfunc-

ties geven ons ook (nog) niet het houvast wat 

we zo graag zouden hebben. Heb je het nou 

of heb je het niet? 

 

Ook de grootste criticus zal niet ontkennen 

dat er mensen zijn met zodanige uitgespro-

ken verschijnselen dat het duidelijk is , dat 

je ze tekort zou doen als je het niet als een 

aandoening (ADHD) benoemt. Maar zelfs 

de grootste pleitbezorger van ADHD zal er-

kennen, dat er reden is om bezorgd te zijn 

of de diagnose niet te snel gesteld wordt. In 

Amerika in sommige steden al bij 10% van 

de kinderen.

Het beste is een dimensionele benadering. 

Kijken naar de verschijnselen en welke pro-

blemen er zijn, kijken of die verschijnselen 

beter te begrijpen zijn als je ze bekijkt met 

kennis van ADHD en veel meer spreken in 

termen van ernst dan in termen van wel of 

niet. Diagnosticeren naar de geest en niet 

naar de letter. 

Niet eenvoudig in een tijd waarin er zo veel 

opgehangen wordt aan de vraag of je het wel 

of niet hebt.

“Vroeger dacht ik, dat ik een mislukkeling 
was, maar nu weet ik dat ik ADHD heb.”

Wat heb je als 
je ADHD hebt?
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