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OUDERS • BIJ ONS THUIS
PORTRET VAN EEN BALANS-GEZIN

Vader Pieter (53, ADHD):

‘IK HERKEN MEZELF
IN HAAR’
Tekst: Anne van Hees
Fotografie: Joris den Blaauwen

Pieter (53, ADHD) straalt als hij over zijn dochter Maxime (21, ADHD en dyscalculie) praat. Hij is
trots op wie zij is en wat ze doet. Hij is ook trots op zichzelf, het lukt hem steeds beter om zijn
verwachtingspatronen naar Maxime te doorzien en te doorbreken. “Ons samenzijn was zakelijk.
Nu praten we meer samen en sluiten compromissen.”
Pieter vormt samen met Maxime een bijzondere
combinatie: vader en dochter hebben beiden de
diagnose ADHD. Tijdens het opgroeien hield
Maxime haar vader regelmatig een spiegel voor.
Het leidde tot een radicaal andere houding van
Pieter: “Nu zie ik hoe ik werkelijk invloed kan
hebben op Maxime en het bijzondere is dat ik
hiervoor vooral veel heb losgelaten. Tijdens het
opgroeien van Maxime had ik vastomlijnde ideeën
over hoe iets hoort of juist niet. Dit maakte dat ik er
een vrij autoritaire opvoedstijl op nahield. Als
Maxime niet voldeed aan de verwachtingen die ik
had, riep ik haar tot de orde. Achteraf zie ik dat dit
vooral ook was om te voorkomen dat ‘het dorp’
over haar zou gaan praten. Ik wilde niet dat zij of wij
als gezin uit de toon zouden vallen.
Deze wijze van opvoeden had ik zelf ook weer
geleerd van mijn ouders. Ik wist in zekere zin niet
beter. Ook het keurslijf waarin ik Maxime probeerde te duwen, had ik overgenomen uit mijn eigen
opvoeding. Ik was erop gericht dat Maxime goede
cijfers haalde en de dingen bereikte die andere
kinderen van haar leeftijd ook konden. De focus
hierop en mijn omgang ermee zorgden ervoor dat

er regelmatig geen sprake was van echt contact. Het
samenzijn was meer zakelijk, het bestond uit regels
en afspraken.’’
KNALROZE MUREN
‘’Toch beheerste deze opvoedstijl, die met name
naar voren kwam als Maxime niet voldeed aan mijn
verwachtingen, zeker niet volledig onze relatie.
Vooral buiten school om kreeg zij veel ruimte om te
zijn wie ze was en te doen wat bij haar paste. Ik
probeerde me in eerste instantie wel te bemoeien
met haar keuze voor een sport, maar Maxime
accepteerde dit niet. Dat hielp me beseffen waar
het bij de keuze van een sport in werkelijkheid om
gaat. Belangrijk was dat Maxime iets deed waaraan
zíj plezier beleefde. Het zou contraproductief zijn
geweest als ik haar tot een sport had verplicht, waar
ik ook nog eens contributie voor moest betalen.
Een ander voorbeeld waarin ik Maxime veel ruimte
gaf, was het inrichten van haar kamer. Een keer
wilde ze haar muren knalroze verven. Ik vond het
vreselijk, maar weerhield haar er niet van. Hierbij
pakten de ADHD-kenmerken van Maxime gelukkig
in mijn voordeel uit, aangezien ze houdt van
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afwisseling en variatie. De muurkleur veranderde
dus ook weer snel...’’
JE KIND ALS VOORBEELD
‘’Maxime had al van jongs af aan een duidelijke kijk
op wat ze wilde en hoe ze iets wilde. Dat was
inspirerend voor mij. Het werkte als een uitnodiging om mijn overtuigingen onder de loep te
nemen en later om, na de scheiding van de moeder
van Maxime in 2013, mijn autoritaire opvoedstijl
achter me te laten. Maxime werd door de scheiding
ook plots volwassen. Dit maakte dat zij nog beter
haar grenzen kon aangeven én ook wist duidelijk te
maken waarom een bepaalde grens belangrijk voor
haar was. Vanaf dat moment werkte mijn opvoedstijl niet meer en bovendien wilde ik niet langer zo
met haar omgaan. Natuurlijk vanuit mijn plichts

‘IK WAS VRIJ AUTORITAIR,
WIST IN ZEKERE ZIN NIET
BETER’
besef als ouder, maar ook vanuit mijn schuldgevoel
over mijn onhandige aanpak in haar jeugd, voelde
ik me geroepen om een nieuwe weg in te slaan.
Kenmerkend voor deze weg zijn de gesprekken die
we voeren en de compromissen die we sluiten.
Maxime volgt een mbo-opleiding en op een
ouderavond werd me duidelijk dat ik inzage kon
hebben in haar cijfers en absentie. Ik vroeg haar de
code om in te loggen in het systeem. Die wilde ze
me niet geven. In het gesprek dat volgde, werd me
duidelijk dat ze het vooral niet fijn vond dat ik elk
willekeurig moment zou kunnen inloggen. Maxime
kwam toen zelf met het alternatief om zo nu en dan
samen in te loggen. Hier konden we ons beiden
prima in vinden.’’
LATE DIAGNOSES
‘’Toen Maxime zeventien was, ontdekte zij via
school dat ze dyscalculie had. Al snel kwam daar
een vermoeden van ADHD achteraan. Niet veel
later is er een test afgenomen en is de diagnose
ADHD gesteld. In de tijd erna werd ik zelf meermaals gewezen op de erfelijkheid van ADHD. Ik
deed dat eerst af als onzin en zei dat ik zeker een
uitzondering vormde op de regel. Tegelijkertijd
herkende ik steeds meer bij mezelf van wat ik over
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een cc van een mailtje naar de apotheek ontvang,
voelt het enorm goed dat ze het toch maar even
zélf gedaan heeft.
Vroeger schreef ik het toe aan onwil dat Maxime
dingen regelmatig niet afmaakte. Nu zie ik het als
onmacht en maak ik een andere keuze in hoe ik op
haar gedrag reageer.’’

ADHD las. Anderhalf jaar geleden ben ik alsnog
getest en werd duidelijk dat ik meer dan genoeg
kenmerken bezit voor dezelfde diagnose als mijn
dochter.
Ik verwachtte dat ik daarmee klaar zou zijn. Dat de
uitdagingen in mijn leven en het leven met mijn
dochter ‘vanzelf’ zouden verminderen. Ik weet
inmiddels dat ik nog lang niet klaar ben. Wat ik al
wel heb geleerd, is om uitdagingen te zien als
muren. Muren waar je tegenop loopt, maar waar je
ook overheen kunt klimmen. Het vraagt tijd,
aandacht en creativiteit om die weg te ontdekken.
Je bouwt er uithoudings- en doorzettingsvermogen
mee op. Deze houding en veerkracht zie ik ook bij
mijn dochter. Ik doe er ook een appèl op in onze
gesprekken. Ik vraag haar bijvoorbeeld wat ze kan
met de situatie waarvoor ze staat en wat de situatie
haar kan leren.’’
NIEUWE INZICHTEN
‘’Als ik eerder de inzichten had, die ik mede dankzij
de diagnose heb verworven, zou ik op onderdelen
in de opvoeding anders hebben gehandeld. Het
zou me hebben geholpen te zien dat een autoritaire houding niet werkt. Dat ik daarmee geen
invloed heb op haar. Het is overigens niet zo dat ik
Maxime nu de volledige vrijheid geef en alles nu
maar laat gebeuren. Zo moest Maxime onlangs de
automatische herhaling van haar recept voor de
medicatie stopzetten. Ik eis niet langer dat ze het
doet en controleer niet of ze het heeft gedaan,
maar stel haar vragen als: ‘Wanneer ga je het wel
doen? Wat kan je helpen? Wat werkt in deze
situatie wel of juist niet?’ Vervolgens herinner ik
haar een enkele keer aan wat ze zichzelf heeft
voorgenomen. Als het dan nog niet gebeurt, ga ik
opnieuw in gesprek om te achterhalen wat haar
weerhoudt en wat er nog nodig is. Ik wil bovenal
dat ze zelf gaat nadenken en de verantwoordelijkheid neemt die ze dient te nemen. Ik voel wel de
drang om haar te controleren. Wanneer ik dan later

HANDVATTEN
‘’De combinatie vader-dochter en het hebben van
eenzelfde diagnose was in mijn ogen een extra
stimulans om op zoek te gaan naar nieuwe handvatten. Helpend is dat ik mezelf in haar herken. Dat
maakt ook dat ik ADHD niet zie als een beperking.
Ik zie wel dat mijn dochter en ik eigenschappen
hebben waaraan we bewust aandacht moeten
geven. Tegelijkertijd bezitten we ook karaktertrekken waar anderen jaloers op mogen zijn, neem
bijvoorbeeld onze creativiteit en ons doorzettingsvermogen.
Een belangrijk handvat voor mij is ‘loslaten’. Dit
geeft ruimte om te zien wie Maxime wél is en wat ze
wél allemaal doet. Niet alleen het loslaten van het
keurslijf of het verwachtingspatroon, maar ook van
aannames. Dat je al denkt te weten waarom ze iets
wel of niet heeft gedaan. Pas als je je eigen ideeën
los kunt laten, kun je echt een open gesprek met
elkaar voeren. Uiteindelijk is loslaten veel makkelijker dan je constant zorgen maken en druk leggen
bij je kind.
Een ander handvat is ‘open zijn over je eigen
gevoelens en beleving’. Zo leg ik nu vaak uit wat het
handelen van Maxime met mij doet. Bijvoorbeeld
als ze later dan afgesproken thuiskomt, zeg ik dat ik
me zorgen heb gemaakt, dat ik een uur heb
gewacht en dat ik haar niet kon bereiken. Hiermee
bereik ik uiteindelijk veel meer: zo beseft Maxime
wat het effect van haar handelen is op mij.’’
HILARISCHE SITUATIES
‘’Ik vind het makkelijker om te zien wat ik niet goed
heb gedaan in de opvoeding, dan wat ik wel goed
heb gedaan. Ik ben redelijk kritisch naar mezelf in
mijn streven een goede vader te zijn. Ik weet
tegelijkertijd dat ik haar ook haar eigen ruimte
gunde en daarbij heb ik veel herinneringen
waarvoor ik dankbaar ben. Maxime kan ontzettend
gek en onverwachts uit de hoek komen terwijl ze
vlak daarvoor bloedserieus is. Dit heeft enorm veel
hilarische situaties opgeleverd. Er is vaak vrolijkheid
en er zijn veel verrassingen in aanwezigheid van
Maxime. Dat is gelukkig altijd zo gebleven.’’
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