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DHD, autisme of aanverwan-
te stoornissen komen bijna
net zo vaak voor bij jongens
als bij meisjes. Dus is er iets
raars aan de hand. Want er
zijn ongeveer vier keer meer
jongens dan meisjes bij wie

de diagnose op jonge leeftijd ook echt wordt ge-
steld. Psychiater Patricia van Wijngaarden ont-
dekte hoe dat komt. Bij meisjes wordt de stoor-
nis niet opgemerkt. Dat heeft vaak dramatische
gevolgen op latere leeftijd.
Margreet is 56 jaar maar pas sinds anderhalf jaar
heeft ze lucht en energie, ervaart ze dat ze leeft.
De diagnose ADD werd bij haar toen pas ge-
steld, na een leven lang tobben, op haar tenen lo-
pen, voortdurende onrust in haar hoofd, depres-
sies, ernstig alcoholmisbruik en twee opnames
in een verslavingskliniek. ,,Gelukkig ben ik al-
tijd bang geweest voor drugs, anders waren die
mijn dood geworden’’, vertelt ze in een ruimte
van GGZ-instelling Dimence in Zwolle.
Margreet was niet heel druk, eerder teruggetrok-
ken toen ze als kind opgroeide. Ze deed heel erg
haar best om niet op te vallen en om te voldoen
aan wat anderen van haar verwachtten. ,,Ik liep
altijd op mijn tenen’’, stelt ze achteraf vast. Nie-
mand ervoer haar als een lastig kind. Maar toen
haar broertje overleed, belandde ze in een de-
pressieve periode. Toen ze ging studeren in
Zwolle, begon ze met drinken en dat werd
steeds erger.
Ze raakte compleet aan de drank, zeker ook na-
dat haar moeder overleed. Achteraf, zegt ze, was
dat drankgebruik een manier om haar gedach-
ten stil te leggen. Maar het effect was dat het vol-
ledig escaleerde. Tien jaar geleden bezocht ze
een bijeenkomst van anonieme alcoholisten,
een AA-club. Het leidde ertoe dat ze vijf jaar
droog door het leven ging. ,,Maar ik bleef me on-
gelukkig voelen, er zat me nog steeds iets

dwars.’’ Twee jaar terug liep het weer helemaal
uit de klauwen. ,,Ik zat zo weer op het oude ge-
bruik, was een huisvrouwendrinker. Dat zijn
stille drinkers, je merkt ze niet op. Ik was depres-
sief, een alcoholiste, had geen uitzicht op verbe-
tering, geen eigenwaarde, een slecht contact
met mijn kinderen, een slechte relatie met mijn
man. Ik zat helemaal vast’’, beschrijft ze haar si-
tuatie.
Ze liet zich opnemen in een verslavingskliniek,
waar ze zes weken zat. ,,Ik ben daar uit gekomen
met de wens om niet meer te drinken. Alleen
bleef ik zitten met het gevoel dat er iets mis is
met me. Altijd drukte in mijn hoofd., bijna vie-
rentwintig uur per dag ben ik met mezelf in ge-
sprek. Anderen zien dat niet: ik lijk rustig, heb
een goede babbel. Ik dacht: hoe doen anderen
dat? Ik wilde naar een psychiater.’’

D
ie psychiater zit tijdens het ge-
sprek naast haar. Het is Patricia
van Wijngaarden. Het geval Mar-
greet is wat haar betreft typisch
voor vrouwen met een niet erken-

de stoornis bij wie het op latere leeftijd hope-
loos escaleert. Ze pleit ervoor dat de criteria om
een stoornis als ADHD of autisme vast te stel-
len, worden vertaald voor vrouwen. Dat zou een
hoop ellende voorkomen.
De huidige criteria zijn vooral gericht op jon-
gens. Bij ADHD denkt iedereen aan Jochem Me-
ijer, de cabaretier die van zijn stoornis zijn
kracht heeft gemaakt en volle zalen trekt. Bij au-
tisme aan Dustin Hoffman, de acteur die in de
film Rainman een prachtige autist speelt. ,,Bij
vrouwen uit het zich anders, vrouwen zitten
heel anders in elkaar. Bij vrouwen slaat het naar
binnen’’, legt ze uit. ,,Als het zich al uit naar bui-
ten, gaan ze bijvoorbeeld heel druk kletsen.’’
Dat is veel minder bizar dan bij jongens. Die ver-
tonen vervelend gedrag, bijvoorbeeld in de klas.
Als dat maar lang genoeg duurt, wordt zo’n jon-
gen vanzelf een keer doorverwezen voor nadere
diagnose. Niet het kind is daarbij leidend, maar
de overlast die het kind veroorzaakt. Gevolg is
wel dat stoornissen bij jongens veel eerder wor-
den onderkend dan bij jonge meiden. ,,Als jon-
gens in de problemen komen, zeggen ze: bekijk
het maar. Meisjes gaan juist meer hun best
doen, willen voldoen aan de norm.’’
Van Wijngaarden was geruime tijd hoofd van
de afdeling verslavingspsychiatrie van Dimence
en ontdekte dat de meeste vrouwen in de kli-
niek een stoornis hadden die nooit was erkend.

Meisjes met
stoornis vallenD e paus of paardenvlees? That’s the

question deze week. Het was han-
dig geweest als het Vaticaan bekend
had gemaakt dat de paus uit de
schappen wordt gehaald omdat uit

nader onderzoek is gebleken dat hij voor minstens
dertig procent uit paardenvlees bestaat. Dan hadden
we twee paardenvliegen in één klap geslagen.
Ha ha. Ja, leuk joh. Ontzéttend grappig, Buurman.
Maar een ex-katholiek die grapjes maakt over het
nest waaruit hij is gevlucht, is natuurlijk behoorlijk
verdacht. Net als al die ‘deskundigen’ die deze week
spraken en schreven over de wens voor een ‘progres-
sieve paus’. Het liefst eentje uit Afrika en een beetje
jong graag. Een dartel veulen van 65 zou al mooi
zijn. Dat soort wensen komt van mensen die óf niet

katholiek zijn of er
ooit de brui aan heb-
ben gegeven. En dat
is toch een beetje
raar.
Je stapt er uit omdat
je het wel gehad
hebt met die behou-
dende, conservatie-

ve, wereldvreemde standpunten uit de middeleeu-
wen…. en dan ga je staan roepen dat de manager
van de firma jouw ‘moderne’ wereldvisie moet over-
nemen. En dus ineens een geheel andere kijk moet
hebben op vrouwen, homo’s, voorbehoedmiddelen,
aids en die de bezem door de stal moet halen en het
kindermisbruik van zijn werknemers moet bestraf-
fen met ontslag op staande voet.
Ja hoor eens…, wat voor de paus geldt als hij over
seks praat, geldt ook voor ons: wie niet meer mee-
doet en nooit meer naar het spel komt kijken, moet
zich natuurlijk ook niet bemoeien met de spelregels
en de beslissingen van de scheidsrechter. Wat kan
het je dan nog schelen? De enige modernisering
van de laatste eeuw is dat de wereldvreemde conser-
vatieve opvattingen van het instituut nu ook via de
sociale media worden verspreid. Hebbu ’t gezien?
Vijf vertederd kijkende kardinalen die de paus voor-
deden hoe hij met een iPad kon spelen. Het nieuwe
pausmobieltje. Hij keek als een peuter naar een film-
pje van Barbapapa: huub huub huub Barbatruuk!
De allerliefste vriendin vroeg mij waarom een paus
altijd een man is. ‘En hoe weten ze dat er geen
vrouw met list en bedrog en enkele moderne medi-
sche ingrepen en lichamelijke aanpassingen op ‘de
heilige stoel’ plaats neemt?’ Goeie vraag. ‘Vrouwen
zijn de bron van alle kwaad’, antwoordde ik. ‘Para-
dijs, Eva, slang, boom appel, list en bedrog’. De aller-
liefste vriendin gaf het onmiddellijk toe. Het ver-
haal gaat dat in de middeleeuwen de vrouwenfobie
zo groot was dat een nieuw verkozen paus letterlijk
op zijn mannelijkheid werd gecontroleerd. De uit-
verkorene moest plaats nemen op een hoefijzervor-
mige stoel en de jongste kardinaal voelde dan of alle
mannelijk onderdelen aanwezig waren. Als dat het
geval was, sprak hij de woorden: ‘’testiculos habet
et bene pendentes’. Wat zoveel betekent als: ‘hij
heeft testikels en ze hangen goed’. Historisch be-
wijs is er niet voor dit hardnekkige verhaal, het kan
best een ‘broodje aap’ zijn.
Of, in het kader van deze week…, een broodje paard
dus.

Ik was een een stille drinker.
Een huisvrouwendrinker; je
merkt ze niet op. Ik was
depressief, een alcoholiste.

De allerliefste
vriendin vroeg
waarom de paus
altijd een man is.

Broodje paard

“

“

Meisjes hebben bijna net zo vaak als jongens een
ontwikkelingsstoornis als ADHD of autisme. Al-
leen wordt dat vaak niet herkend. Dat is ernstig.
door Raymond Korse
raymondkorse@destentor.nl

BUURMAN

Patricia van Wijngaarden.
 foto’s Frans Paalman

DE STENTOR ZATERDAG 16 FEBRUARI 2013 SPECTRUM 3

Ze verdiepte zich erin
en geldt tegenwoordig
als specialist. Begin vol-
gend jaar hoopt ze te
promoveren op de in-
vloed van gender bij
ontwikkelingsstoornis-
sen. Haar onderzoek
staat onder leiding van
professor Rutger Jan
van der Gaag van de
Radboud Universiteit.
Inmiddels wordt ze in-
ternationaal gevraagd
als spreker. Want de
problematiek is niet be-
perkt tot Nederland.
De problemen moe-

ten niet worden onder-
schat, benadrukt Van
Wijngaarden. Ze
noemt het voorbeeld
van een vrouw van 22
die een zelfmoordpo-
ging deed. Toen pas
werd duidelijk dat er
wat aan de hand was
met haar. ,,We pakken
de signalen gewoon niet
op. Deze vrouw had AD-
HD maar had twee
broers met ADHD en PD-
DNOS. Alle aandacht
ging naar die jongens toe,
bij hen viel het op. Bij haar
niet, ook al dronk ze al op
12-jarige leeftijd. Dat is echt
typerend.’’ Het voorbeeld
maakt ook duidelijk dat er
een erfelijkheidscompo-
nent is. Dat helpt bij het
vroegtijdig herkennen van
het beeld.

M
argreet denkt ach-
teraf dat haar moe-
der ook aan ADD
moet hebben gele-
den. Ze is zo blij dat

het nu bij haar herkend is. Dat is voor
haar de reden om mee te werken aan
het verhaal. ,,Het is geen mooi verhaal,
maar het is wel belangrijk dat het verteld
wordt. Ik ben echt de enige niet.’’
Ze werd onderzocht, uitgebreid getest en de
slotsom was dat ze ADD heeft. Attention Defi-
cit Disorder, zoals dat officieel heet. Rusteloos-
heid, stemmingswisselingen, ongeconcen-
treerdheid: alles viel op zijn plek. ,,Ik kreeg me-
dicijnen. De derde dag dat ik ze slikte, liep ik
met mijn hondje in de zon en ik dacht: ik leef,
ik heb lucht, energie. Ik vond dat zo ongeloof-
lijk.’’ 56 jaar, en als herboren.

(de naam Margreet is gefingeerd)

H
et begon met een opmerking over haar
onderzoek tijdens een lezing. Iemand
schreef daarover op een weblog, dat
werd opgepikt door een medisch vak-
blad en nu is Patricia van Wijngaarden

een veelgevraagd spreker op conferenties en congres-
sen. Ze heeft een thema aangesneden.
,,Kennelijk is het iets wat mensen erg aanspreekt’’,
zegt de psychiater in dienst van GGZ-instelling Di-
mence.
De eerste keer dat ze merkte dat ADHD bij een
vrouw over het hoofd was gezien, was een jonge
vrouw die van verslavingskliniek naar versla-
vingskliniek werd gestuurd en telkens weer
naar huis werd gestuurd omdat ze niet gemoti-
veerd zou zijn. Er werd ADHD vastgesteld bij
haar maar er speelde veel meer. Na twee jaar
ontdekte Van Wijngaarden in gesprekken
die ze voerde met de vrouw, dat ze van so-
ciale interactie niets snapte. ,,Ze was autis-
tisch. Een vreemde gewaarwording want
hoe konden wij en alle andere hulpverle-
ners dat al die tijd gemist hebben’’, zei
Van Wijngaarden eerder in een interview
met Medisch Contact.
Op het eerste gezicht zou je denken dat
als een probleem niet wordt gezien, het
ook geen probleem is. Maar dat bestrijdt
Van Wijngaarden. Meisjes met een stoor-
nis raken in een isolement, sommige
meisjes met ADHD worden op heel jon-
ge leeftijd seksueel actief. Dat komt voort
uit impulsief gedrag en de wens om erbij
te horen en geaccepteerd te worden. En
op latere leeftijd - als het leven steeds
meer eisen gaat stellen - voelen ze zich te-
kort schieten. Depressie en angststoornis-
sen liggen dan op de loer.
Die problematiek speelt niet alleen in Ne-
derland. Binnenkort spreekt ze op een in-
ternationaal congres in Lima, de hoofd-
stad van Peru in Zuid-Amerika. ,,Het is
een wereldwijd probleem en ik ben niet
de enige die er onderzoek naar doet.’’

Psychiater Van
Wijngaarden
breekt lans voor
jonge meiden

een
niet op

Ze was autistisch. Hoe kon-
den wij en alle andere hulp-
verleners dat al die tijd ge-
mist hebben?

“

Meisjes met een stoornis
komen later vaak in de
problemen.


