
Sam Schrevel: ‘Surrounded by controversy: Perspectives of adults with ADHD and 

health care professionals on mental health care’ Uitgegeven in eigen beheer, Ipskamp 

drukkers Enschede, Athena Instituut 2015. 

 

Soort boek/Ziekte/stijl: 

Proefschrift van 170 pagina’s, in het Engels geschreven door Sam J.C. Schrevel waarin 

hij het (kwalitatieve) onderzoek beschrijft dat hij uitvoerde binnen het Athena Instituut 

van de Vrije Universiteit van Amsterdam rond het thema Attention-deficit hyperactivity 

disorder (ADHD) bij volwassenen.  

ADHD is een aandoening die vooral goed omschreven is bij kinderen. Maar bij 

volwassenen is het moeilijker en ingewikkelder om de diagnose te stellen. Het duurt 

vaak lang voordat er een diagnose is, ook al omdat er vaak sprake is van co-morbiditeit. 

Welke wensen hebben volwassen met ADHD ten aanzien van hun zorg en is dat ook te 

verwezenlijken. Een mooi rijk proefschrift met aandacht voor problemen op het gebied 

van inzet van evidence based methoden en ervaringsdeskundigheid binnen de zorg en 

aanbevelingen voor onderzoek. 

  

Over de schrijver:  

Sam Schrevel promoveerde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam,  op 3 november 

2015 (promotor: Prof.dr. Jacqueline Broerse, co-promotor: dr. Christine Dedding). Hij 

weet zelf wat het is om met een ADHD te leven. Zie ook: 

https://www.linkedin.com/in/samschrevel  

‘The combination of a background in medical natural sciences and health research 

enables me to understand healthcare from both the medical/scientific and societal 

perspective. It is my firm belief that the combination of these perspectives are 

essential to design sustainable health systems able to address the complex needs of 

current and future generations.’ 

 

Korte beschrijving: 

Over de wensen en behoeften van volwassenen met ADHD is niet veel bekend. Zij 

worden in Nederland vaak behandeld met medicijnen al dan niet samen met een vorm 

van gedragstherapie. Dit onderzoek wil meer inzicht leveren in de wensen en behoeften 

die er leven bij mensen met ADHD.  

Allereerst bevat het boek informatie over visies op het onderwerp, de soort kwalitatieve 

onderzoeksmethoden die gebruikt zijn en het verschil tussen evidence, experience en 

expertise.  

Daarna volgt een onderzoeksopzet en uitwerking van onderzoeksvragen.  

Onderzoeksonderwerpen die vervolgens worden uitgewerkt zijn:  

-Ervaringen van volwassenen met ADHD in het dagelijks leven 

-Ervaringen en behoeften van volwassenen met ADHD op het vlak van de geestelijke 

gezondheidszorg. 

https://www.linkedin.com/in/samschrevel


-Waarom verkiezen volwassen met ADHD 'strength-based' coachingstrajecten (vaak 

niet-vergoed) boven de publieke geestelijke gezondheidszorg? 

-Het perspectief van zorgverleners uit de GGz op (de behandeling van) volwassenen 

met ADHD, gezien vanuit het wetenschappelijke en publieke debat. 

-Vergelijking van de perspectieven van patiënten op goede zorg met het academische 

perspectief van patientgerichte zorg (PCC). 

 

 

Bij het uitwerken van de onderzoeksmethoden en hun achtergronden wordt gekeken 

naar  verschillen tussen  en aanvulling van zorg op basis van evidence based 

onderzoeksresultaten en werken op basis van ervaringskennis.  

 

Enige conclusies uit het onderzoek waren:  

Volwassenen met ADHD wijzen drie onderdelen aan die een hogere prioriteit zouden 

moeten krijgen binnen hun ADHD zorg. Zij passen allen in het concept van patiënt 

gerichte zorg: 

1. Meer aandacht voor het individu, individuele diagnoses en individuele belangen, 

zodat ook therapieën en behandelingen meer afgestemd zijn op de persoon . 

2. De wens om zorg meer te richten op persoonlijke kracht en kwaliteiten dan op 

gebreken als gevolg van ADHD. 

3. Vele patiënten zagen een grotere rol voor contact met lotgenoten bij toekomstige 

behandeling.  

Dat maakt dat er maatwerk in plaats van confectiewerk moet worden geleverd.  

Probleem hierbij is dat hulpverleners uit moeten -en soms ook willen- gaan van een 

diagnose behandel combinatie (DBC) die vaak niet past bij zorg waarbij de patiënt 

centraal staat (PCC). Ze staan op gespannen voet met elkaar.  

Schrevels onderzoeksresultaten tonen dat deze spanning wel eens opgelost zou kunnen 

worden wanneer evidence based resultaten samengaan met ervaringsgerichte kennis 

om een behandeling te fine tunen. Van confectie maatwerk maken dus. 

Schrevel denkt ook dat het goed is om over grenzen van een aandoening heen te kijken, 

omdat patiënten met andere aandoeningen (bijvoorbeeld bi-polaire stoornis) 

vergelijkbare wensen zouden kunnen hebben ten aanzien van het 

gezondheidszorgsysteem in Nederland. Mensen met ADHD of een bi-polaire stoornis 

hebben in het dagelijkse leven bijvoorbeeld last van stigma’s en moeite met sociale 

participatie.  

Vervolgonderzoek met behulp van kwalitatieve methoden is nodig naar o.a. 

bovengenoemde uitkomsten om deze verder uit te diepen. En dat is maar een van de 



onderzoeksonderwerp suggesties die Schrevel in de conclusie geeft waarbij hij 

benadrukt dat het belangrijk is om patiënten perspectieven te betrekken bij de 

dagelijkse complexe klinische praktijk.  

Uitdagingen dus voor zorgprofessionals en volwassenen met ADHD want: ‘ This thesis 

has shown that adults with ADHD and health professionals face many challenges 

with regard to the management of ADHD, adult ADHD care and the debate that 

surrounds ADHD. To contribute to the well-being of adults with ADHD, further 

research is needed to inform clinical practice and to address the controversy between 

the biomedical/naturalist and the socio-cultural/normativist perspective. Research is 

needed that addresses the public debate surrounding ADHD. For this, it is not only 

important to involve direct stakeholders but also the wider public.’ 

 

Proefschrift download: 

http://www.participatiekompas.nl/sites/default/files/Schrevel_PhD-

Thesis_proofed_19102015.pdf  

 

Extra:  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7Id0vxXaw1AJ:www.impuls

enwoortblind.nl/file663.pdf%3Fname%3Dje%2520bent%2520niet%2520je%2520ziekt

e%2520sam%2520schrevel.pdf+&cd=7&hl=nl&ct=clnk&gl=nl  

 

http://www.adhd-nederland.nl/wetenschap/ ‘Sam Schrevel doet onderzoek naar de 

vraag of hoe mensen ADHD zelf beleven wel overeenkomt met hoe de omgeving en 

hulpverleners er tegenaan kijken. “Wat is nu eigenlijk het probleem?”. Vooralsnog 

blijkt dat volwassen mensen met ADHD vooral last hebben van onzekerheid, het gevoel 

anders te zijnen een gebrek aan sociale acceptatie en minder van de zogenaamde 

primaire aspecten zoals te laat komen, gebrek aan concentratie etc.’ 

http://www.participatiekompas.nl/sites/default/files/Schrevel_PhD-Thesis_proofed_19102015.pdf
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http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7Id0vxXaw1AJ:www.impulsenwoortblind.nl/file663.pdf%3Fname%3Dje%2520bent%2520niet%2520je%2520ziekte%2520sam%2520schrevel.pdf+&cd=7&hl=nl&ct=clnk&gl=nl
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