een eigen
geluid
Je hoort regelmatig dat iemand het
heeft: Asperger, ADHD of Gilles de
la Tourette. Maar hoe is het echt om
daarmee te leven? Dit keer: ADHD.

Drukker
dan
de rest

xxxxxxxxx

‘D

Sinds zijn jeugd vecht hij tegen
de onrust in zijn hoofd en zijn
concentratieproblemen. Toch ziet
Bart Lukassen (42) de positieve
kant van een leven met ADHD.
tekst Anouschka Busch
Fotografie Anneke Hymmen
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at ik anders was, wist ik
altijd al wel, en mijn omgeving ook.
Maar mijn ouders hebben nooit de
connectie gelegd met ADHD. In mijn
tijd werd daar nog niet zo naar gekeken.
Ze vonden me een open, vrolijk, maar
ook wel lastig kind. Als ik moest blok
fluiten en ik had geen zin, dan vroeg ik:
Wat krijg je als je het niet doet? Het
antwoord was ‘een nul’. Nou, doe dan
maar een nul, zei ik dan. Als iets me
niet interesseerde, kon ik me er niet toe
zetten. Ik kon me alleen focussen op
dingen die ik echt leuk vond. Op school
uitte zich dat in niet opletten, nooit
mijn huiswerk maken, niet weten wat ik
moest doen. Wat me wel goed af ging
was sporten: tennis en voetbal. Daarbij
kostte het me geen moeite om alles te
geven. In sport kon ik mijn energie kwijt.
De ADHD is dan niet weg, maar je doet
iets waar je hart ligt. En je bent fysiek
bezig, dus je hebt geen tijd om onrustig
te zijn of na te denken of je aandacht te
verliezen.’
‘Het is mijn geluk geweest dat ik bij
de mariniers terechtkwam toen ik
twintig was. School bleek geen succes.
Ik ben naar vier of vijf scholen geweest,
begonnen op het atheneum, afgegleden
naar de moedermavo. Uiteindelijk ben
ik zonder diploma van school gegaan en
moest ik in dienst. Na een zware selectie
werd ik goedgekeurd voor het Korps
Mariniers. Daar kwam ik in een systeem
terecht waarin ik me goed voelde. Waar
mensen een verwachtingspatroon van
me hadden waaraan ik kon voldoen.
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Modeziekte?

‘V

Ik moest wel studeren, maar dat ging
over dingen die ik interessant vond. Ik
kon er sporten. In combinatie met de
structuur en de disciplinaire aanpak was
het een veilige omgeving. Het paste als
een handschoen.’
‘Naarmate ik ouder werd, ging ik me
afvragen wat ik er nog deed. Wilde ik
nog wel in oorlogsgebieden zitten waar
van ik vond dat we er niets te zoeken
hebben. Zijn er niet nog andere dingen
waar ik goed in ben? Bij de mariniers ga
je jong met pensioen. Oudere collega’s
zitten hun laatste jaren vaak echt uit. Zo
wilde ik niet eindigen. Ik wilde dingen
blijven doen die ik leuk vind.’
‘Ik kreeg de kans om de laatste twee jaar
van mijn dienstverband te studeren.
Na vijftien jaar kwam ik op mijn 35ste
weer in de burgermaatschappij terecht.
Al snel vond ik een baan als adviseur in
de mediawereld. In één keer werden heel
andere dingen van me verlangd. Ik liep
tegen dezelfde dingen aan als op school.
Ik moest mezelf opnieuw uitvinden, leren
om efficiënter en effectiever te zijn. Beter
naar anderen te luisteren. Mensen niet
zoveel te onderbreken.’
‘Ondertussen waren er ook andere
problemen die al vanaf mijn jeugd
speelden. Problemen met financiën,
emoties, en een constante onrust waar ik
al mijn hele leven tegen vocht. In eerste
instantie probeerde ik die op te lossen
door middel van coachingstrajecten op
het werk. Maar daarmee kon ik niet alles
oplossen. Via de huisarts kwam ik bij een
psycholoog terecht. Daar bleek dat ik
ADHD had.’
‘Het fijne van de diagnose is dat nu
duidelijk is dat het geen onwil van mij
is, maar gewoon iets wat ik niet kan.
Iedereen heeft wel eens aandachts
problemen en vindt het lastig om iets
te doen wat hij niet leuk vindt. Dat het
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ADHD bij volwassenen

V

roeger werd gedacht dat ADHD een ‘kinderziekte’ was, die vanzelf
verdween als iemand volwassen werd. Tegenwoordig weten we dat de
helft tot driekwart van de ADHD-kinderen hier ook als volwassene nog
last van heeft. De aandoening is op latere leeftijd alleen lastiger te herkennen,
omdat volwassenen vaak strategieën hebben gevonden om met hun aandachtsproblemen en hyperactiviteit om te gaan. Ze maken lijstjes, stellen zichzelf
deadlines. Sporten veel. Of hebben werk gevonden waar ze hun energie kwijt
kunnen in fysieke activiteit. Vooral bij vrouwen wordt ADHD vaak over het hoofd
gezien. Bij ADHD worden verschillende types onderscheiden. Meisjes hebben
meestal type I (die vroeger bekend stond als ADD). Ze hebben wel problemen
met concentratie, maar ze hebben niet de hyperactiviteit en impulsiviteit van
de gemiddelde ADHD’er. Het zijn de dromerige, onoplettende kinderen waar
niemand last van heeft en die dus ook zelden bij een psycholoog terechtkomen.
Maar zelf kunnen ze wel erg last hebben van alle ‘onrust in hun hoofd’.

roeger noemden we dat
gewoon drukke kinderen.’
ADHD wordt vaak als
een modegril afgedaan. Voor een
ADHD’er is het lastig uit te leggen
waar hij precies mee worstelt.
De meest kenmerkende eigenschappen van ADHD’ers zijn:
slecht kunnen focussen, hyper
activiteit en impulsiviteit. En daar
heeft iedereen wel in meer of
mindere mate last van op zijn
tijd. Alleen hebben ADHD’ers dit
in extreme mate en altijd. Wat
het extra lastig maakt is dat
ADHD’ers zich soms juist extreem
goed kunnen focussen. Namelijk
op iets wat hen erg interesseert.
Hyperfocus wordt dat genoemd.
Voor de omgeving vaak een reden
om ADHD als aanstelleritis te
beschouwen: als je het echt wilt,
dan kun je het wel. Toch is ADHD
geen verzinsel van ouders die zich
geen raad weten met hun slecht
opgevoede kinderen, zoals soms
wel wordt beweerd. Hersenscans
laten zien dat er op breinniveau
echt iets aan de hand is. Hersenen
van mensen met ADHD blijken
gemiddeld ruim twee procent
kleiner te zijn dan die van nietADHD’ers. Al is dat niet het hele
verhaal. Want ook bij de broers
en zussen van ADHD’ers, die zelf
géén ADHD hebben, is het hersenvolume iets kleiner, toonde recent
onderzoek van de Nijmeegse
Radboud Universiteit aan. Een
kleiner hersenvolume maakt een
kind blijkbaar kwetsbaarder voor
ADHD, maar wil niet zeggen dat
hij het daadwerkelijk ontwikkelt.

bij mij meer is dan dat, is heel moeilijk
uit te leggen aan iemand die geen ADHD
heeft. Het is een echt probleem in de
hersenen, de aandachtsgebieden in mijn
brein functioneren niet.’
‘ADHD is iets waar je niks aan kunt
veranderen. Wel kun je strategieën
ontwikkelen om er mee om te gaan.
Je ontwikkelt andere manieren om een
taak goed af te ronden. Ik ben bijvoor
beeld goed geworden in systematisch
werken. Lijsten maken, taken opdelen
in kleine hapjes, ordenen.’
‘Ik zou medicijnen kunnen nemen,
maar dat is niks voor mij. Ik vind de
basisgedachte daarachter niet goed: stop
er eerst maar wat pilletjes in, dan word
je rustig en kun je ook een cognitieve
gedragstherapie volgen. Ik wil liever eerst
kijken of ik het zelf kan oplossen, zonder
medicijnen. Ik gebruik wel LTO3, een
voedingssupplement. Dat helpt behoor
lijk goed. Vroeger draaide mijn brein dag
en nacht op 10.000 toeren. Dat zorgde
ervoor dat ik me continue onrustig
voelde. Sinds ik LTO3 neem is dat veel
beter geworden. De mist is opgetrokken.
Het is rustiger geworden bovenin. Zodat
ik beter kan focussen, en net even langer
kan nadenken voor ik een beslissing
neem.’
‘Wat ik nu vooral wil leren, is om meer
in contact te komen met mijn emoties.
Mijn moeder zei vroeger altijd dat ik
geen gevoel heb. Het is er wel, maar ik
kan er gewoon niet bij. Echt voelen kan
ik bijna niet. Wel als het om de gevoelens
van anderen gaat. Als mijn vriendin verdrietig is of als ik Ik vertrek kijk, kan ik
wel emotioneel worden. Maar om mijn
eigen gevoelens heb ik een blok gebouwd.
Van jongs af aan heb ik veel frustraties
gehad omdat ik niet functioneerde in
het bestaande systeem. Ik werd niet
begrepen, stelde mensen teleur. Mensen
zeiden altijd tegen me: je kunt zo goed

leren, je bent zo slim, maar je doet het
niet. Ik snapte daar zelf ook geen bal
van. Het deed mijn ouders verdriet, maar
ook mezelf. Om daarmee om te gaan,
heb ik een muur om me heen gebouwd
zodat ik al die gevoelens en negativiteit
kon weren en mezelf beschermen. Ik zou
er anders aan onder door gegaan zijn.’
‘Aan de andere kant is dat niet snel emotioneel worden ook een grote kracht van
mij. Het maakt me perfect om met stress
volle situaties om te gaan. Tegelijk is het
mijn grootste zwakheid. Ik zou het graag
iets meer in balans hebben. Leren dat het
niet erg is om te voelen, dat het niet erg
is om verdriet te hebben. Afgelopen week
realiseerde ik me dat ik mijn hele leven al
vecht tegen de symptomen van ADHD.
Ik lijk net Don Quichot: ik vecht tegen
dingen waar ik niet van kan winnen. Ik
moet leren accepteren dat ik dit heb. En
het mezelf niet kwalijk nemen.’
‘Het is mijn geluk dat ik positief
ingesteld ben. Als ik iets wil, dan fix ik
het gewoon. Als iedereen denkt dat ik
iets niet kan, ben ik juist op mijn best.
Dan kom ik in een soort hyperfocus om
dat doel wel te halen. Nog niet zo lang
geleden ben ik een internetplatform
begonnen voor volwassenen met ADHD.
Er was nog geen goed platform vond
ik, dus zorgde ik dat het er kwam. Op
ADHD-forums wordt zoveel geklaagd,
vind ik. Dat veroordeel ik niet, maar ik
ben zo niet. Ik wilde een platform vanuit
een positieve blik op ADHD, zonder de
realiteit uit het oog te verliezen. Vandaar
ook de naam: adhdpositief.nl.’
‘ADHD heeft ook superveel voordelen.
Het geeft me de energie om mezelf te
ontdekken en te leren. Ik ben creatiever,
kijk soms op een andere manier tegen
problemen aan. Dat zijn pluspunten die
me heel veel gebracht hebben. Ik zou niet
zonder willen. Ik moet alleen de ruwe
randjes bijschaven.’ Q
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