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Adviezen voor de jeugdzorg

Unieke kinderen 
Zet de standaardclassificatie- en denkschema’s opzij en onderzoek het unieke kind in 
een specifieke omgeving. 

Mediagedrag
Let op het mediagedrag van kinderen. Het kan zowel somatische als psychische 
problemen veroorzaken. Het kan tegelijkertijd ook een oorzaak zijn van onderliggende 
problemen waarmee het kind kampt. Digitaal pesten is bijvoorbeeld onzichtbaar voor 
opvoeders, maar de gevolgen moeten niet worden onderschat.

Diagnose of geen diagnose
Bedenk dat een diagnose een kind altijd verder moet helpen. De diagnose mag geen 
nieuwe belemmeringen opwerpen. Het ‘label’ zou geen onderdeel mogen worden van de 
identiteit van het kind.

Hulpverlening 
Probeer een kind eerst van uit de eerste lijn hulpverlening te helpen, zonder een  
psychiatrische diagnose te stellen. Pas als dat niet voldoende helpt ga dan door naar de 
tweede lijn van de psychiatrie. Pas verklarende en evaluerende diagnostiek toe en niet 
classificerende diagnostiek gebaseerd op DSM-V. Ga op zoek naar 
verklarende factoren voor bepaald gedrag.

Ouders 
Wanneer een ouder bij je komt met een zelf 
gestelde diagnose, neem deze niet over, maar 
besef dat de boodschap van die ouders is dat 
zij hulp en ondersteuning zoeken.

Medicijnen of geen medicijnen
Wanneer een kind medicatie krijgt, betekent dat niet dat 
de contextuele begeleiding niet meer nodig is. Kijk kritisch 
naar eventueel medicijngebruik en ben je bewust van de 
bijwerkingen en risico’s. 

Ruimte voor kinderen die anders zijn!

“De belangrijkste vraag is: wat heeft een kind nodig? En 
niet: wat mankeert een kind? Het doel van opvoeding, 
onderwijs en jeugdzorg is om elk uniek kind te helpen 
optimaal deel te nemen aan deze maatschappij. Een 
diagnose mag een kind niet belemmeren, maar is wel 
op zijn plaats als het een kind verder helpt. De eeuwi-
ge druk van de buitenwereld zorgt ervoor dat er meer 
kinderen op school problemen krijgen. Er is geen ruimte 
meer voor kinderen die een beetje ‘ anders’ zijn.” 

(Liesbeth Hop, woordvoerder van de campagne, in het magazine Vriendin)

De campagne bevat films, posters, bijeenkomsten en een website waar uitgebreide 
informatie en literatuur te vinden is, voor diverse doelgroepen zoals ouders, onderwijs, 
jeugdzorg, overheid en wetenschap.  

De campagne ‘Gun kinderen hun eigen label!’ is een initiatief van de Nationale Academie 
voor Media & Maatschappij, een idealistisch instituut dat zich richt op het onderzoeken en 
analyseren van mediaontwikkelingen en de consequenties voor onze maatschappij.

www.gunkinderenhuneigenlabel.nl
www.mediaenmaatschappij.nl 

Wilt u contact over deze campagne? Mailt u ons:  
Liesbeth.Hop@mediaenmaatschappij.nl

www.gunkinderenhuneigenlabel.nl

Dit kind is anders. 
Wat nu?
Tips voor ouders, onderwijs  
en jeugdzorg
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Mijn kind is anders. Wat nu?

Welkom bij de campagne Gun Kinderen Hun Eigen 
Label. Het aantal kinderen in Nederland met een officiële 

diagnose voor een psychiatrische stoornis is in de laatste 
jaren explosief gestegen. Denk aan diagnoses voor ADHD, PDD-

NOS, Anti-Sociaal, Manisch-depressief, ADD, Borderline, Bipolair en 
nog vele andere stoornissen.

De vraag is: Zegt dat iets over onze kinderen of over onze maatschappij?
Betekent het dat onze kinderen moeilijker geworden zijn? Of dat zij het in deze tijd en 
maatschappij moeilijker hebben om tot hun recht te komen en goed te kunnen participe-
ren? De vraag is dan; is dat erg, hoe komt dat en wat kunnen wij daar aan doen?

Een diagnose mag een kind niet belemmeren
Wanneer een diagnose een kind verder helpt en belemmeringen oplost, dan kan niemand 
daar iets op tegen hebben. Maar wanneer een diagnose juist belemmeringen veroor-
zaakt, waardoor een kind niet goed kan participeren in onze samenleving, dan lijkt het 
niet verstandig om te vroeg, te snel en te hard een uitsluitend medische diagnose te geven. 
Er kleeft namelijk een aantal belangrijke nadelen aan het ‘bestempelen’ van kinderen met 
een psychiatrische diagnose zoals: stigmatiserend of een stereotiepe benadering. 

De rechten van het kind 
In de psychiatrie geldt de regel dat je volwassenen geen diagnose mag geven als ze daar 
niet zelf om vragen. Helaas zijn kinderen niet mondig genoeg om zich tegen een diagnose 
of label te verzetten, met als gevolg dat wij als volwassenen deze soms te snel en te 
gemakkelijk aan kinderen verbinden. Het is eigenlijk niet juist om kinderen niet dezelfde 
patiënten rechten te geven als iedereen. 

Een echte diagnose
Doordat te snel, te vaak diagnoses worden gegeven, ook aan randgevallen, krijgen de 
kinderen die de diagnose echt nodig hebben om zich verder te ontwikkelen, niet de 
aandacht die zij verdienen. Zij krijgen in dat geval onvoldoende hulp door wachtlijsten en 
overbelaste hulpverleners.

Adviezen voor ouders

Oplossingen voor belemmeringen
Kijk meer naar het oplossen van problemen en de belemmeringen die kinderen ervaren, 
dan naar het bepalen of een kind een bepaalde stoornis heeft of niet. Kijk naar collectieve 
en minder naar individuele oplossingen. Wat kunnen wij gezamenlijk doen om de problemen 
waar bepaalde kinderen mee worstelen op te lossen? In het gezin en op school? 

De rol van school
Het was tot 1 augustus 2014 voor scholen noodzakelijk om voor kinderen met problemen 
een diagnose te krijgen om in aanmerking te komen voor financiële bijdragen van de 
overheid. Dat is nu door de Wet Passend Onderwijs niet meer nodig. Dat wil helaas nog 
niet zeggen dat er in het nieuwe systeem niet meer gelabeld wordt.  Dus laat je door een 
leerkracht niet onder druk zetten om een diagnose te stellen, maar kijk samen met hem 
of haar naar de onderwijsbehoefte van het kind. 

Mediagedrag
Let op het mediagedrag van kinderen. Het kan zowel somatische als psychische 
problemen veroorzaken. Het kan tegelijkertijd ook een oorzaak zijn van onderliggende 
problemen waarmee het kind kampt. Digitaal pesten is bijvoorbeeld onzichtbaar voor 
opvoeders, maar de gevolgen moeten niet worden onderschat. Geef als ouders het 
goede voorbeeld, ook op het gebied van mediagebruik. 

Diagnose of geen diagnose
Probeer een kind eerst van uit de eerstelijns hulpverlening te helpen, 
zonder een psychiatrische diagnose te stellen. Pas als dat niet 
voldoende helpt ga dan door naar de specialist. Bedenk dat een 
diagnose een kind altijd verder moet helpen. Vraag om een 

zorgvuldige evaluatie bij de specialisten. Vraag zelfs bij twijfel 
om een second opinion. 

Medicijnen of geen medicijnen
Kijk kritisch naar eventueel medicijngebruik en ben je bewust 

van de bijwerkingen en risico’s. Wanneer je wel medicatie 
geeft, betekent dat niet dat de contextuele begeleiding niet 

meer nodig is.

Adviezen voor het onderwijs

Deskundigheid binnen school 
Zorg dat er op school deskundigheid wordt uitgebouwd over het stimuleren van  
participatie in de samenleving en het wegwerken van achterstellings- en uitsluitings-
mechanismen voor alle kinderen. Schenk op school aandacht aan de charme en  
noodzaak van diversiteit van mensen. 

Collectieve oplossingen, in gezin en op school 
Kijk naar collectieve en minder naar individuele oplossingen. Wat kunnen wij gezamenlijk 
doen om de problemen waar bepaalde kinderen mee worstelen op te lossen? In het 
gezin en op school? 

De rol van leerkracht of docent 
Ben bereid om naar je zelf als opvoeder te kijken. Wat verwacht en eis je van een kind? 
Zet de bril van de ‘stoornis’ eens af en kijk eens op een andere manier naar het kind. 
Besteed in de lerarenopleiding meer aandacht aan het omgaan met kinderen, ook met 
kinderen die afwijken van de norm.

Mediagedrag
Let op het mediagedrag van kinderen. Het kan zowel somatische als psychische 
problemen veroorzaken. Digitaal pesten is bijvoorbeeld onzichtbaar voor opvoeders, 
maar de gevolgen moeten niet worden onderschat.

Diagnose of geen diagnose
Bedenk dat een diagnose een kind altijd verder moet helpen. 
De diagnose mag geen nieuwe belemmeringen opwerpen. 
Het ‘label’ zou geen onderdeel mogen worden van de 
identiteit van het kind.

Ouders 
Wanneer een ouder bij je komt met een zelf gestelde diag-
nose, neem deze niet over, maar besef dat de boodschap 
van die ouders is dat zij hulp en ondersteuning zoeken.
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