Feedbackvragen Casus Mike

Vraag 1
Bekijk scène 1 van deze leercasus en beantwoord de vraag. Voor een correct antwoord is meer dan één
keuze mogelijk.
Aan welke stoornissen lijdt Mike?
a. ADHD
b. Depressief gedrag
c. Anti-sociaal gedrag
d. Dyslexie
e. Zwakbegaafdheid

Vraag 2
Mike is zwakbegaafd. Hij heeft een IQ van 80. Zoek op in boeken of via internet naar IQ-normen om
zwakbegaafdheid en verstandelijke handicaps te beoordelen. Vul ze daarna in in het schema.
Zwakbegaafd
Licht verstandelijk gehandicapt
Matig verstandelijk gehandicapt
Ernstig verstandelijk
gehandicapt

IQ tussen
IQ tussen
IQ tussen
IQ lager dan

en
en
en

Vraag 3
Lees hoofdstuk 4 in het Basisboek Opvoedingsvraagstukken.
In dit hoofdstuk wordt gesproken over de 'child-centered' en de 'parent-centered' opvoeding. Is de opvoeding
van Mike 'child-centered' of 'parent-centered'?
a. Child-centered
b. Parent-centered

Vraag 4
Lees hoofdstuk 6 in het Basisboek Opvoedingsvraagstukken. Daarin worden protectieve of beschermende
factoren genoemd met een positieve invloed op stressoren en psychopathologie, en die ervoor zorgen dat
de balans weer meer in evenwicht is.
Van welke protectieve factoren is sprake in de situatie van Mike? Voor een correct antwoord is meer dan
één keuze mogelijk.
a. Advies van speciaal onderwijs, waarin minder hoge eisen worden gesteld aan Mike.
b. Mike is enig kind, waardoor alle aandacht naar hem kan uitgaan.
c. Hij wordt gesteund door zijn ouders.

Vraag 5
Lees de tekst Diagnostiek en beantwoord daarna de vraag.
Welke van de onderstaande criteria is een DSM-criterium voor ADHD?
a. Er is geen sprake van een ik-differentatie
b. Een kind speelt nooit met andere kinderen.
c. Er is sprake van een hoge frustratietolerantie.
d. Het gedrag is vanaf de vroegste jeugd aanwezig

Vraag 6
Bekijk scène 1 nogmaals.
Voldoet Mike aan het DSM-IV-criterium, dat het gedrag vanaf de vroegste jeugd aanwezig moet zijn?
Ja
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Nee

Vraag 7
Lees de tekst Natuurlijk beloop en beantwoord daarna de vraag.
Is de volgende stelling waar of niet waar?
'ADHD gaat in de meerderheid van de gevallen niet helemaal over; op volwassen leeftijd leert men er soms
wel beter mee om te gaan.'
Waar
Niet waar

Vraag 8
Lees de tekst Natuurlijk beloop.
Welke stelling is juist?
a. Omdat er bij Mike geen sprake is van een erfelijke aanleg, is de kans groot dat zijn ADHD vanzelf
overgaat.
b. Bij één op de drie adolescenten blijft de stoornis na het 18e jaar aanwezig.
c. Bij de helft van de patiënten gaan de ADHD-verschijnselen op termijn helemaal weg.
d. Op basis van de huidige onderzoeksresultaten is het verloop van de stoornis met zekerheid te
voorspellen.
e. ADHD is een rijpingsprobleem.

Vraag 9
Lees de tekst Mate van voorkomen en beantwoord daarna de vraag. Voor een correct antwoord is meer dan
één keuze mogelijk.
De onderzoeksmethode en de bron van informatie bepalen mee hoe hoog de mate van voorkomen van
ADHD wordt ingeschat. Welke van de volgende stellingen zijn juist?
a. Adolescenten schatten de mate van voorkomen van ADHD onder leeftijdgenoten hoog in.
b. Buitenlands onderzoek laat zien dat 60.000 kinderen van 5 tot 14 jaar behandeling nodig hebben.
c. Hoewel het aantal kinderen met ADHD niet toeneemt, is het aantal behandelde kinderen sterk gestegen in
de afgelopen jaren.
d. Volgens ouders is het aantal adolescenten met ADHD meer dan 25 procent.

Vraag 10
Lees de tekst Risicofactoren en beantwoord daarna de vraag.
De kans op het krijgen van ADHD wordt niet vergroot door:
a. Het gedrag van de moeder tijdens de zwangerschap
b. Adoptie
c. Erfelijkheid
d. Het gebruik van suiker

Vraag 11
Lees de tekst Risicofactoren.
Is de volgende stelling waar of niet waar?
'Bij allochtonen komt ADHD minder voor dan bij autochtonen, maar ADD komt bij alle groepen even vaak
voor.'

Vraag 12
Lees de tekst Behandeling met medicatie en beantwoord daarna de vraag.
Op welke verschijnselen hebben psychostimulantia een gunstig effect?
a. Hyperactiviteit en agressiviteit
b. Geheugen en agressiviteit
c. Leerproces en hyperactiviteit
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d. Agressiviteit en geheugen

Vraag 13
Lees de tekst Behandeling met medicatie en bekijk scène 1 nogmaals. Let op wat er over de problematiek
van Mike wordt gezegd. Beantwoord dan de volgende vraag.
Zouden medicijnen bij Mike verbetering laten zien in zijn gedrag?
a. Ja, want medicatie helpt bij 70 tot 80 procent van de kinderen.
b. Nee, want zijn ADHD-gedrag is duidelijk omgevingsbepaald.

Vraag 14
Lees de tekst Gedragstherapie en beantwoord daarna de vraag.
Welke stelling is juist?
a. Combinatietherapie heeft een gunstiger effect op de sociale vaardigheden van kinderen met ADHD dan
medicatie.
b. Combinatietherapie lijkt minder geschikt voor kinderen met ernstige ADHD.

Slotvraag
Lees de tekst Gedragstherapie.
Welke stelling is juist?
a. Gedragstherapie heeft meer effect dan standaardzorg, maar het effect verdwijnt wanneer de behandeling
stopt.
b. Medicatie heeft hoe dan ook het meeste effect.
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Feedback
Feeback vraag 1
a. ADHD, d. dyslexie en e. zwakbegaafdheid.
Feeback vraag 2
Zwakbegaafd tussen 70 en 85
Licht verstandelijk gehandicapt tussen 50 en 70
Matig verstandelijk gehandicapt tussen 35 en 50
Ernstig verstandelijk gehandicapt lager dan 35
Feedback vraag 3

Antwoord a is juist. De opvoeding is kindgericht; de ouders hebben de belangen van Mike voor
ogen en proberen dat te doen wat bij hem past.
Feedback vraag 4

Het juiste antwoord is a en c. Lees de tekst nog eens goed door.
Feedback vraag 5

Het juiste antwoord is d. Het gedrag is vanaf de vroegste jeugd aanwezig. Lees de tekst nog maar
eens door.
Feedback vraag 6
Nee, Mike vertoont wel ADHD-gedrag, maar om aan de DSM-IV (R)-criteria te voldoen moet het gedrag
begonnen zijn vóór het zevende levensjaar. Dat is niet het geval.
Feedback vraag 7

De stelling is waar.
Feedback vraag 8

Antwoord b is juist. Bij één op de drie adolescenten blijft de stoornis na het 18e jaar aanwezig.
Feedback vraag 9

Antwoorden c en d zijn juist. Lees de tekst nogmaals door.
Feedback vraag 10

Antwoord d is juist. De kans op het krijgen van ADHD wordt niet vergroot door het gebruik van
suiker.
Feedback vraag 11

Deze stelling is waar.
Feedback vraag 12
Het juiste antwoord is a.
Feedback vraag 13
Antwoord b is juist. Het ADHD-gedrag van Mike is duidelijk omgevingsbepaald.
Feedback vraag 14
Stelling a is juist. Combinatietherapie heeft een gunstiger effect op de sociale vaardigheden van
kinderen met ADHD dan medicatie.
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Feedback Slotvraag
Antwoord a is juist.
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