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Wat betekent
ADHD voor mij?



Wat is AD(H)D?
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Hoe vaak komt het voor?
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Problemen met 
zelfregulatie



Problemen met 
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Co-morbiditeit



Stelling:

Je hebt een diagnose nodig



Diagnostiek
Wat en hoe



Meer klachten en sociale problemen

Lager opleidingsniveau

Lagere zelfwaardering

Grotere afhankelijkheid

Minder behandeling

Negatieve visie op de jeugd/zelfbeeld

Gevolgen onderdiagnostiek



Doorverwijzing

naar SGGZ of 

basis-GGZ (bijv. Amici of DiSofa)

Aanmelding

via huisarts

Behandeling 



Behandeling

Medicatie Psycho-educatieCoaching



Psycho-educatie



Doelengroep



Zelfbeeldgroep





NIET doen:

1. Verantwoordelijkheid overnemen

2. De hulpverlener spelen

3. Steeds benoemen wat NIET goed gaat

4. Conventionele verwachtingen hebben

5. Inflexibel zijn
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WEL doen:

1. Wees creatief in uw hulp

2. Help bij structureren, plannen, en tijd
inschatten (Alléén bij gevraagd advies)

3. Acceptatie

4. Blijf communiceren!
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1. Kwaliteiten

2. Draaglast verlagen

3. Structuur, ritme en regelmaat

4. Acceptatie

5. Zoek hulp

6. Herkenning en erkenning



Wat heb je aan tips als je 
ze niet toe kunt passen?

Stelling:



Volg je eigen brein
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adhd.pagina.nl

balanspagina.demon.nl

adhdbijvolwassenheid.nl

Vragen?

levente.nl

impulsdigitaal.nl

ggz-nhn.nl



BEDANKT VOOR HET KIJKEN
Meer weten? kijk op www.ggz-nhn.nl


