Druk en dromerig
ADHD bij meisjes Voor ouders,
leerkrachten en meisjes
Jacqueline van de Sande gebruikt biograﬁsche gebeurtenissen
uit haar jeugd om te laten zien welke invloed (toen nog niet
gediagnosticeerde) ADHD heeft gehad op haar leven. Haar
doel is om meer inzicht en begrip te kweken voor meisjes met
ADHD en te laten zien dat DE ADHD-ster niet bestaat. Ook het
bespreekbaar maken van dit onderwerp was een belangrijke
motivatie voor het schrijven van dit boek. Door middel van
soms grappige en soms aandoenlijke anekdotes houdt zij het
boek luchtig, maar toch ook leerzaam en aangrijpend. Elk
hoofdstuk heeft een thema, dat als een rode draad door dat
hoofdstuk loopt. In ieder hoofdstuk wordt op wetenschappelijk
onderzoek gebaseerde informatie kort toegelicht en volgen
aanbevelingen voor het omgaan met ADHD voor leerkrachten
en ouders.
"Deze prettig geschreven, aangrijpende publicatie is van groot
nut voor het bespreekbaar maken van de hulpverlening aan
deze bijzondere doelgroep"
Drs. Ben Daeter voor NBD Biblion
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ADHD wordt vaak gezien als een probleem van jongens. Bij
meisjes wordt ADHD veel minder vaak herkend en erkend.
Meisjes worden ook vaak op latere leeftijd gediagnosticeerd
dan jongens. Ze vallen minder op omdat ze over het algemeen
minder verstorend gedrag laten zien, zowel thuis als op
school. Meisjes zijn over het algemeen minder ‘stuiteraars`
dan jongens.
Op het moment dat meisjes naar het voortgezet onderwijs gaan, worden problemen dikwijls groter en
meer zichtbaar. Dat komt omdat er dan veel meer een beroep gedaan wordt op de executieve functies,
zoals plannen, organiseren en overzicht houden.
Omdat meisjes vaak met angst en depressieve klachten in de hulpverlening komen wordt hun
aandachtsprobleem nog al eens gemist. Gender zou hierop van invloed zijn. Bij meisjes worden de
sociale vaardigheden meer gestimuleerd, waardoor ze meer voor verbinding zorgen. Meisjes zijn over
het algemeen meer op de groep en op het sociale gericht en doen hun best om bij de groep te horen.
Jongens moeten juist vaker uitblinken met goede individuele prestaties. Daarnaast zijn meisjes en
vrouwen gevoeliger voor reacties uit hun omgeving en reageren op stress sneller met angst en
depressie.
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Jacqueline weet uit eigen ervaring welke invloed ADHD kan hebben op het leven van meisjes. Maar ook
als hulpverlener binnen jeugdzorg en basisonderwijs en als moeder heeft zij dagelijks te maken met
ADHD.
Veel meisjes en vrouwen zullen de beschreven ervaringen herkennen, leerkrachten en ouders kunnen
met de aanbevelingen een betere communicatie en begrip tot stand brengen.
In de media
Podcast Pedagogisch Verantwoord. ADHD bij meisjes: symptomen en vooroordelen (met Jacqueline van
de Sande) Naar aanleiding van de boeken over ADHD is auteur Jacqueline van de Sande ook
geïnterviewd door Weekkrant voor Montferland. Het artikel is te lezen via de link.Recensies
"Deze prettig geschreven, aangrijpende publicatie is van groot nut voor het bespreekbaar maken van
de hulpverlening aan deze bijzondere doelgroep"
Drs. Ben Daeter voor NBD Biblion
“Goed is dat er ook aandacht is voor de risico’s die meisjes met ADHD lopen door hun vaak
impulsieve gedrag, zoals onvoorzichtig gedrag op sociale media. Mogelijke verklaringen,
oorzaken en gevolgen van ADHD-gedrag bij meisjes worden beschreven. Tevens is hierbij aandacht
voor de verschillen tussen jongens en meisjes.”
- Uit een recensie van JSW (nummer 3 november 2018)
“Het boek is grappig, luchtig en vlot geschreven, leerzaam en aangrijpend. (...) Het is een
inzichtelijk en begrijpelijk boek juist voor leerkrachten en ouders.”
- Uit een recensie van Hypnotherapie (nummer 2 december 2018).
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