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‘Hyperactiveit oftewel ADHD bij de hond: vooral onderactiviteit of… bestaat het toch’ is 

de titel van de lezingen die Dr. Matthijs Schilder onlangs gaf over dit onderwerp.

adhd

‘ADHD? Wat is dat?’
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de term ADHD wordt tegenwoordig veel gebruikt en het is 
de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 
oftewel Aandachts-Tekort-Stoornis met Hyperactiviteit. 

Populair gezegd: Alle Dagen Heel Druk - alhoewel dat niet altijd 
het geval is. 
Na de wereldwijde discussie over ADHD bij mensen is er nu een 
discussie over ADHD bij honden. Matthijs Schilder is grondig 
in dit onderwerp gedoken en kwam via de humane gedragsdes-
kunde tot een, misschien voor sommigen verrassende, conclusie 
bij honden. 

B i j  M e n S e n
Wat is nu precies hyperactiviteit bij mensen? Volgens de inter-
nationale standaard (DSM-IV) heeft hyperactiviteit te maken drie 
raakvlakken: inattentie, hoge locomotorische activiteit en impul-
siviteit.  Gedurende zes maanden moeten er zes van de criteria uit 
de drie bovenstaande groepen aanwezig zijn. En er zijn ook weer 
verschillende vormen van ADHD. 
ADHD is dus lastig vast te stellen en ADHDkenmerken vertonen 
een overlapping met andere afwijkingen, zoals afwijkingen uit het 
autismespectrum. ADHD is een afwijking in de informatievoor-
ziening  van het centrale zenuwstelsel. Met name de remmende 
signalen werken niet goed. Hierdoor kan een kind met ADHD 
eindeloos het zelfde spelletje spelen omdat er geen rem op zit. 
Ook leert men slecht van gemaakte fouten doordat men dingen 
op dezelfde manier blijft proberen in plaats van, bij uitblijven van 
succes, een andere optie te kiezen. 
De oorzaken worden nog volop onderzocht. Men weet dat er een 
hoge mate van erfelijkheid bij komt kijken en dat voedselallergie 
in sommige gevallen hyperactiviteit kan versterken. Ook prena-
tale omgevingsfactoren, zoals alcoholgebruik en roken kunnen 
invloed hebben, net als psychosociale factoren zoals een groot 
gezin en ruzies binnen de familie. De therapie bestaat bij mensen 
uit gedragstherapie ondersteund met gedragsmedicatie. Maar hoe 
zit het nu met onze honden?

Uit literatuur studie van Schilder blijkt dat er in het verleden 
nauwelijks onderzoek gedaan is op dit gebied. Pas in de eenen-
twintigste eeuw kwam hier meer aandacht voor. Op dit moment 
maakt Schilder onderscheid tussen overactieve honden en hyper-
actieve honden - oftewel de ware ADHDer. Het verschil zit hem 

met name in het slecht en slechts kort kunnen 
slapen en het hyperactief reageren op bekende 
en onbetekende stimuli in huis. Schilder 
gebruikte het voorbeeld van een hond die keer 
op keer opspringt als je naar de boekenkast 
loopt. Een overactieve hond zou geleerd heb-
ben dat deze actie van de eigenaar hem niets 
oplevert waardoor hij na enige tijd blijft liggen 
als de eigenaar naar de boekenkast loopt. Een 
ADHD-hond springt keer op keer op bij deze 
actie van de eigenaar omdat hij dus weinig 
leert van zijn  eerder opgedane ervaringen met 
de boekenkast. Een derde verschil is gelegen 
in het leervermogen, dat bij een aantal hyper-
actieve honden dus wezenlijk anders is dan bij 
de overactieve zoals uit dit voorbeeld blijkt. 

O O r z A k e n
Overactiviteit kan verschillende oorzaken heb-
ben. Het kan erfelijk zijn. Een groot deel van de 
overactieve honden komt uit een werkhonden-
lijn waardoor de herdershonden (als rasgroep) 
een groot deel van deze groep uit maken. Er 
kunnen ook lichamelijk oorzaken zijn zoals 
leverafwijkingen, schildklierproblemen, ver-
giftiging of voedselallergie. Ook komen er 
honden voor die door hun eigenaar overactief 
en soms ook overprikkeld zijn gemaakt. Deze 
honden hebben een eigenaar dit overactief 
gedrag (vaak onbewust!) beloont met aan-
dacht. Inconsequent gedrag of onvoorspelbaar 
reageren door de eigenaar kan een hond ook 
onrustig en overactief maken. Een pup aan te 
weinig prikkels blootstellen gedurende de eer-
ste drie maanden van zijn leven lijkt tot over-
activiteit te kunnen leiden. Pups te vroeg bij 
de moeder weghalen kan ook een gebrek aan 
remmingen veroorzaken. 

informatief

Energieke en alerte honden zoals deze jonge Kelpie krijgen vaak onterecht het 
stempel ADHD.

Witte Herder in actie. Soms van alles iets te zijn, maakt je nog niet tot echte 
ADHDer.



informatief

r i t A l i n
Het stellen van de diagnose gebeurt momen-
teel door allereerst medische oorzaken uit 
te sluiten. Daarna volgt een traject met een 
gedragsobservatie en het invullen van een vra-
genlijst door de eigenaar. Deze vragenlijst is 
een naar honden vertaalde lijst uit de humane 
gedragstherapie. Ook wordt een ritalin-test 
ingezet. Ritalin is momenteel het middel bij 
ADHD. Ritalin kan ADHD niet genezen, maar 
ADHD wel leefbaar maken voor de patiënt en 
zijn omgeving. Ritalin heeft een regulerende 
werking op het defecten van het zenuwstelsel. 
In de humane geneeskunst wordt het zowel 
ADHD als bij bepaalde slaapaandoeningen 
ingezet. Het middel blijkt bepaalde verstorin-
gen op te heffen zolang de medicatie gegeven 
wordt. Deze regulerende werking zorgt er 
voor dat een ADHD-hond van Ritalin rustiger 
wordt, maar een ‘normale’ of een overactieve 
hond waarbij niets mis is met het zenuwstelsel 
wordt juist nog actiever en reactiever! Het rus-
tiger worden is meetbaar door gedragsobserva-
tie maar ook door parameters als de hartslag 
en ademhaling. Lastig hierbij is dat de werk-
zame dosis Ritalin nogal varieert per individu 
en daardoor goed ingesteld moet worden. Bij 
gebruik van Ritalin bij honden gedurende één 
jaar, zijn er nog geen lichamelijke bijwerkin-
gen geconstateerd, aldus Schilder. Daarnaast 
valt Ritalin onder de opiaten en is dus niet 
zo makkelijk verkrijgbaar. Indien Ritalin niet 
werkt, zijn er ook nog drie andere medicijnen 
die de gedragstherapie kunnen ondersteunen 
maar die iets meer bijwerkingen hebben. Een 
goede samenwerking tussen gedragstherapeut 
en dierenarts is hierbij erg belangrijk. 

z e l f  D O e n
Wat kunt u als eigenaar van een hyperactieve 
of overactieve hond nu doen?  Schilder beveelt 
speurspelletjes aan omdat dit niet opzwepend 
is en het neusgebruik de hond lichamelijk en 
mentaal moe maakt; tevens adviseert hij: meer 
uitlaten, rustpunten in bouwen, een com-
mando voor rustig/relax aanleren, rustig gedrag 
belonen, structuur bieden, ‘doe-voer’ geven - 
bijvoorbeeld voer in een kong aanbieden - en 
eventueel de gehoorzaamheid met oefeningen 
verbeteren.  n
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D i A g n O S e  A D H D
Hieronder volgt een persoonlijk verhaal over het leven met een 
hond met ADHD:
‘Tika is zeker niet mijn eerste hond en ook niet mijn eerste 
Australian Shepherd. Achteraf waren er al een aantal opvallende 
trekjes die, los van elkaar, niet afwijkend zijn voor een jonge 
hond. Zaken als moeilijk zindelijk worden; direct plassen op het 
moment dat ze moest; buiten zo afgeleid zijn dat ze geen tijd had 
om te plassen; poepen moest altijd heel erg snel. Heel erg snel 
water drinken, zo snel, dat het de helft van de tijd weer met een 
golf terugkwam. ‘s Avonds lekker gaan slapen, maar dan midden 
in de nacht om een uur of één weer klaar wakker zijn en gewoon 
een uurtje lekker alleen gaan spelen. Als ze blij was, was ze ook 
heel erg blij, eigenlijk gewoon hysterisch blij. Bij het doorlopen 
van de cursussen op de hondenschool was ze voorbeeldig. Ook in 
huis een heerlijke vrolijke maar wel rusteloze hond. Buiten tijdens 
het uitlaten was het anders. Ondanks mijn socialisatie  reageert ze 
telkens weer heftig op bekende prikkels. En dat geldt niet  alleen 
voor stimuli als een kat of een mountainbiker, maar ook voor een 
leeg colaflesje op straat of een plastic zak in het plantsoen. Alles 
wat anders is dan anders is aanleiding tot flippen: hysterisch gil-
len, op de achterpoten staan en vooral totaal onbereikbaar zijn. 
En toen ze een jaar oud was, werd het gedrag absoluut niet min-
der. Je verwacht dan van een hond dat die niet meer door het lint 
gaat als er bijvoorbeeld een afgewaaide tak op straat ligt, maar bij 
Tika waren dat soort dingen reden tot flippen. 
Op een bepaald moment vroeg ik me zelfs af of ik wel verder wilde 
met deze hond, ik werd helemaal wanhopig van haar gedrag. 
Omdat ik er ondanks mijn eigen ervaring met het trainen van 
mijn honden er niet meer uitkwam, heb ik contact op genomen 
met de Hondenschool. Daar werd samen met mijn dierenarts, na 
een uitgebreid intakegesprek, observatie van zowel Tika als mij-
zelf en uitgebreid lichamelijk onderzoek, vastgesteld dat Tika een 
verstoorde prikkelverwerking in haar hersenen had. We zijn een 
trainingsprogramma gestart, ondersteund met medicatie om pro-
beren haar rustiger gedrag aan te leren. 
Sinds kort zijn we gestart met Ritalin. En het is een verademing, 
het werkt!  Ze is bereikbaarder als ze Ritalin gebruikt. Het blijkt 
nu ook dat ze mijn training op zich wel degelijk heeft op gepikt, 
maar het domweg niet kon uitvoeren omdat het zo’n chaos was in 
haar koppie. Ze moest gewoon doen wat haar impulsiviteit haar 
ingaf. Nu ze letterlijk meer rust in haar lijf heeft, is ze bereikbaar 
en dus ook trainbaar in voor haar moeilijke situaties. Ik ben er 
van overtuigt dat we er op deze manier samen wel gaan komen!’ 
Marjolein.
Voor meer informatie over het verhaal van Tika: 
www.alerthonden.nl

Een Australian Shepherd ontgaat niet veel.


