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Prof. dr. Nanda Rommelse is sinds 1 september bijzonder hoogleraar Neurobiologische 

Ontwikkelingsstoornissen aan het Radboud UMC en Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij combi-

neert die functie bewust met patiëntenzorg. “De voeding vanuit de praktijk heeft voor mij enorme 

meerwaarde. Alleen wetenschap bedrijven geeft mij onvoldoende inspiratie.” Vanuit haar nieuwe rol 

gaat zij met name aandacht schenken aan het in de kiem smoren van mogelijke ontwikkelingsproble-

men. “Met het eerder signaleren en voorko-

men van daadwerkelijke ontwikkelings-

stagnatie is een wereld te winnen.”

Jan de Graaf

Patiëntenzorg heeft altijd de interesse 
gehad van Nanda Rommelse, alhoewel 
ze zich aanvankelijk na haar studie klini-
sche neuropsychologie aan de VU pri-
mair op wetenschappelijk onderzoek 
heeft gericht als universitair (hoofd)
docent. Focus lag daarbij op biologi-
sche en neurocognitieve processen 
onderliggend aan ADHD en autisme. 
Toen ze ruim zeven jaar geleden startte 
met de opleiding tot GZ-psycholoog, 
bleek de kloof tussen wetenschap en 
praktijk groot. “Ik kwam nauwelijks kin-
deren tegen waarbij bijvoorbeeld enkel 
de diagnose 'ADHD' of 'autisme' de 
lading zou dekken. Meestal lagen de 
problemen in meer of mindere mate op 
alle gebieden die vallen onder de para-
pluterm neurobiologische ontwikke-
lingsstoornissen, waaronder motoriek, 
taal en leervermogen. Daarnaast was er 
bij veel kinderen ook duidelijk sprake 
van een negatieve wisselwerking tussen 
de eigen problematiek en factoren van-
uit de woon- of schoolomgeving.”

Op zich ligt de focus vanuit de weten-
schap erg op de aanlegfactor. Niettemin 
vond Rommelse telkens weer bevestigd 
dat ontwikkelingsstoornissen zelden los 
gezien en behandeld kunnen worden 
van de context waarin het kind 

opgroeit. “Daarom ben ik mij in brede-
re zin op het palet aan ontwikkelings-
problemen gaan richten in relatie tot 
zowel biologische als psychosociale 
mechanismen.” 

Kruisbestuiving
Sinds kort mag zij dit doen vanuit haar 
rol als bijzonder hoogleraar. 
“Vroegdetectie, preventie en prognose 
staan centraal, maar ook het ontwikke-
len van innovatieve diagnostische en 
behandelmethodes. Dit gebeurt met 
oog voor zowel biologische aanleg als 
psychosociale factoren. In feite zijn het 
de terreinen waar ouders vaak vragen 
over stellen. Zij willen graag dat er goed 
gekeken wordt naar hun kind, dus niet 
alleen op basis van vragenlijsten. Ze 
willen bijvoorbeeld weten wat de kans 
is dat een stoornis blijvend is en wat zij 
zelf kunnen doen. De uitkomsten heb-
ben straks hopelijk een positieve impact 
op kinderen en hun ouders.”

Zwangerschap en ADHD
Veel van het onderzoek van Rommelse 
heeft betrekking op jonge kinderen. 
Actueel is een recent gestarte studie 
waarbij zwangeren worden gevolgd 
met een hoger risico op het krijgen 
van een kind met ADHD. “Net als 

andere ontwikkelingsstoornissen is 
ADHD sterk erfelijk bepaald. Maar in 
de praktijk wordt een diagnose op dit 
gebied meestal pas gegeven op basis-
schoolleeftijd, meestal in groep 4/5 of 
later. Dat is de leeftijd waarop de 
meeste kinderen met een vermoeden 
van ADHD worden aangemeld. Dan 
wordt namelijk duidelijk dat deze kin-
deren zich moeilijk kunnen reguleren: 
ze zijn beweeglijker, minder geconcen-
treerd, impulsief en vaak explosief. De 
zwakke zelfregulatie is er natuurlijk niet 
van de ene op de andere dag, maar 
ontwikkelt zich al vanaf de babytijd.” 

De uitingsvorm van die zwakke zelfre-
gulatie is afhankelijk van de leeftijd en 
context. “Bij baby's kan dat bijvoor-
beeld de vorm aannemen van snel en 
veel huilen of slaapproblemen, bij peu-
ters van excessieve boze buien en bij 
kleuters in het onvermogen zichzelf 
langer dan vijf minuten te vermaken 
met een rustige bezigheid.”

Het onderzoeksteam gaat de kinderen 
ook na hun geboorte volgen en wel 
tot ze zes jaar zijn. “We hopen te ach-
terhalen waarom, ondanks een verge-
lijkbare erfelijke aanleg of sociale 
omgeving, sommige kinderen wel 
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ADHD ontwikkelen en anderen niet. 
Daarnaast bieden onze bevindingen 
openingen voor preventieve interven-
ties bij kinderen die een zeer hoog 
risico hebben op. Belangrijk, want 
hierdoor kunnen mogelijk de ernst en 
gevolgen van de aandoening vermin-
derd worden, zodat het kind een zo 
goed mogelijke start heeft op de 
basisschool.”  

Overvragen
Daar komt bij dat een ouder met 
ADHD onbedoeld de ontregeling van 
een kind kan versterken en andersom. 
Neem een ouder die zelf geneigd is 
snel en hevig emotioneel te reageren 
op het gedrag, variërend van bijvoor-
beeld forse stemverheffing tot impul-
sief een tik uitdelen. Voor een jong 
kind zelf is het dan heel moeilijk om 
kalm te worden. Ook los van de 
onderlinge interactie zal een baby, 
peuter of kleuter als gevolg van dit 

gedrag van een ouder sneller en vaker 
ontregelen. Denk aan schoppen tegen 
voorwerpen, schelden of slaan.”

Overigens benadrukt Rommelse dat 
het veel te kort door de bocht is om 
te zeggen dat ADHD 'dus een opvoe-
dingsprobleem' zou zijn. “Een kind 
met zwakke zelfregulatie is voor iede-
re ouder uitputtend. Ook voor ouders 
zonder ADHD is het bijvoorbeeld 
belastend om zelf kalm te blijven en 
het kind te ondersteunen bij chro-
nisch slaaptekort. De combinatie van 
aanleg bij ouder én kind én de onder-
linge versterkende werking is meer 
dan beiden aan kunnen. Bij een deel 
van de kinderen vormt dit de basis 
voor het ontwikkelen van ADHD.”

Secundaire preventie
In het kader van het nieuwe onderzoek 
loopt een experiment om deze gezin-
nen al in een vroege voorfase van de 

ontwikkeling van ADHD te kunnen 
ondersteunen. “Wij richten ons hier-
voor specifiek op gezinnen met een 
hoog risico. Denk aan peutertjes die 
ten opzichte van leeftijdgenootjes al 
opvallen in de heftigheid en duur van 
hun emoties. En die daarnaast ook nog 
een ouder met ADHD hebben die aan-
geeft zich overbelast te voelen. Wij 
gaan hen een intensieve vorm van 
ouder-kindtherapie aanbieden. Dat is 
de PCIT, the Parent Child Interaction 
Therapy. Daarbij wordt voor de eerste 
keer gekeken of bij kinderen die deze 
vorm van interventie krijgen, zich 
daadwerkelijk minder vaak ADHD 
manifesteert. Het is in feite een vorm 
van secundaire preventie.”

Verborgen aanpak
Het is een coachende therapie die 
voor een groot deel op hechting is 
gebaseerd, vervolgt Rommelse. 
“Centraal staat het spelen van een 
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ouder met het kind aan de hand van 
opdrachtjes. De therapeut is uit het 
zicht, maar staat via een microfoon-
verbinding in contact met de ouders 
die een oortje dragen. Zo kun je de 
ouder ter plekke aanwijzingen geven 
hoe hij of zij kan reageren op bepaald 
gedrag. Dat is waarschijnlijk effectie-
ver dan het samenspel te filmen en 
samen terug te kijken. Het is ook 
beter dat je als therapeut niet iets voor 
gaat doen, want daarmee versterk je 
mogelijk de gevoelens van onkunde bij 
ouders. Die doen meestal gruwelijk 
hun best en als het dan niet lukt, kan 
dit ten koste gaan van hun zelfvertrou-
wen. En als een ouder dan hoog in de 
emotie schiet, wordt het wel heel las-
tig om een kind weer naar een kalme 
toestand te krijgen. Via deze verborgen 
aanpak coach je de ouder op een posi-
tieve manier, net zo lang als nodig is 
om de vaardigheden aan te leren. Niet 
alleen om sensitief in te gaan op de 
emoties van hun kind, maar die ook te 
kunnen reguleren.”

De therapie wordt in Nederland 
opvallend genoeg nog weinig toege-
past. “In Amerika gebeurt dit al veel 
vaker en is de interventie geformali-
seerd in de vorm van accreditatie. Je 
moet als kindertherapeut echt laten 
zien dat je dit goed kan. In Nederland 
willen we hier ook meer bekendheid 
aan geven. Dit gaan we onder meer 
doen door meerdere behandelaren 
hierin te trainen.”

Voeding vanuit de praktijk
Bijzonder is dat Rommelse vanuit haar 
nieuwe rol niet alleen als wetenschap-
per en docent werkzaam zal zijn, maar 
ook als behandelaar. “Naast onder-
zoek en lesgeven blijf ik actief in de 
cliëntenzorg. Dat past mij. Juist die 
observaties in de praktijk van alledag 
zijn mijn belangrijkste inspiratiebron. 
De contacten met ouders en kinderen 
zetten mij aan het denken en leren me 
heel vaak weer iets nieuws. Daardoor 
is mijn wetenschappelijk onderzoek 
bijna altijd gestuurd vanuit ideeën van 

de werkvloer. Dat maakt ook de 
implementatie makkelijker.” Maar 
belangrijker is dat het behandelen van 
kinderen en hun ouders haar duidelijk 
maakt wat er echt toe doet. “Dat is 
niet de zoveelste publicatie of iets 
anders leuks voor op de CV, maar bij 
kunnen dragen aan een betere kwali-
teit van leven voor het kind en zijn of 
haar gezin.” 

Schokkend
Zorgprofessionals wil zij op het hart 
drukken om in hun werk ouders seri-
eus te nemen. Te meer daar meerdere 
onderzoeken laten zien dat er enorme 
vertraging zit tussen eerste zorg van 
ouders en de uiteindelijk diagnose. “Ik 
vind dat grote gat schokkend. En dat in 
een welvarend land waar het door de 
kleinschaligheid allemaal relatief mak-
kelijker te organiseren zou moeten zijn. 
Veel te vaak blijven vroegsignalering 
en ondersteuning lang uit als gevolg 
van geruststellende woorden richting 
ouders als ‘Oh slaapproblemen/boze 
buien/voedselweigering… dat gaat 
vanzelf wel over’. Daarmee kader je 
allerlei vrij heftige en extreme ontrege-
lingen bij een kind in als normaal. Niet 
dat bij de minste zorg direct hulpverle-
ning dient te worden ingeschakeld, 
maar houd wel een vinger aan de pols. 
Zorgen om een kind putten ouders 
vaak uit en ondermijnen het zelfver-
trouwen. Als je dat laat doorgroeien, 
dan is het een voedingsbodem voor 
grotere problemen.”

Breed kijken
Ook met meer aandacht voor psycho-
sociaal kwetsbare gezinnen is een 
wereld te winnen. “Stressoren op dit 
gebied drukken enorm op het vermo-
gen van de ouder om beschikbaar te 
zijn voor hun kind. Bij deze kinderen, 
die misschien van zichzelf ook al 
kwetsbaarder zijn, kan dit zorgen voor 
een verdere escalatie van proble-
men.” In dit verband vindt zij het een 
gemiste kans indien de hulpverlening 
zich alleen maar op één domein richt. 
“Kijk breder naar wat allemaal bij-

draagt aan de draaglast van ouders. 
Dat kunnen bijvoorbeeld ook financië-
le zorgen zijn of een supergehorig 
huis. Je zou eigenlijk willen dat hier 
geïntegreerd naar gekeken wordt 
zodat die verschillende aspecten een 
plek krijgen in het behandelplan van 
een kind. Hier dient beleid voor te 
komen. Alleen dán kan hier in de 
praktijk werk van worden gemaakt.” 
Knelpunt is dat de effecten op de ont-
wikkeling van een kind pas na een 
jaar of zes of tien te zien zullen zijn. 
“En politiek beleid of subsidies reiken 
meestal niet zo ver. Ik kan alleen maar 
hopen dat we daar toch met elkaar 
stappen in gaan zetten.”

Investeer in vroege fase
Langer verlof voor beide ouders is 
wellicht een eerste haalbare stap in 
de goede richting. “Het krijgen van 
met name een eerste kind is zo’n 
ongelooflijk grote gebeurtenis voor 
ouders. Dat geldt des te meer voor 
kwetsbare ouders. Zeker als een kind 
zich niet binnen de normale variatie 
ontwikkelt en bijvoorbeeld veel meer 
huilt of niet goed slaapt of eet. Met 
een langer verlof investeer je in de 
ondersteuning in die vroege fase. 
Bovendien zorgt dit voor veel meer 
betrokkenheid van vaders in de 
opvoeding en voor betere carrière-
kansen voor moeders. Beide dragen 
aantoonbaar positief bij aan de ont-
wikkeling van een kind. Over een 
tijdsperiode van tien jaar vertalen de 
positieve effecten zich terug in een 
reductie van maatschappelijke kosten. 
Ik weet ook vrij zeker dat het zorgt 
voor vermindering van de medische 
kosten. Het zou ook tot minder nood-
zaak tot speciaal onderwijs kunnen 
leiden.”

Zelf hoopt ze nog lange tijd met haar 
werk door te kunnen gaan. “Mijn hart 
ligt echt in het mogelijk maken van de 
kruisbestuiving tussen onderzoek, 
patiëntenzorg, onderwijs en beleid in 
samenwerking met alle collega’s, de 
ouders en de kinderen.”    


