


zelfversterkingsgids
voor jongeren



Deze gids is een heel welkome en noodzakelijke kennisverrijking voor iedereen 
in de omgeving van iemand met AD(H)D. Corine zet deze kinderen zonder te 
stigmatiseren op een prachtige manier neer. Het boek staat vol met feiten, erva-
ringen en mooie voorbeelden van kinderen met wie op heel veel fronten hele-
maal niets mis is. Ze hebben hun eigen talenten net als alle andere kinderen, 
maar door een onjuiste benadering kunnen ze onnodig lijden onder de uitdagin-
gen waarmee ze dagelijks moeten omgaan.

Als behandelaar en begeleider van kinderen en adolescenten die moeite erva-
ren op het gebied van concentratie, impulsiviteit en/of hyperactiviteit besef ik 
steeds vaker hoe verschillend de uitdagingen kunnen zijn voor deze kinderen, 
hun huisgenoten, vrienden en scholen; voor niemand hetzelfde waardoor zorg 
en begeleiding op maat nodig zijn. Door de jaren heen is het mij duidelijk gewor-
den dat er geen uniforme aanpak is en zeker geen traject met alleen medicatie. 
Met oog voor het kind en zijn of haar omgeving moet de juiste aanpak gezocht 
worden en als ze ouder worden, zal de aanpak regelmatig geëvalueerd en bijge-
steld moeten worden.

De vele misverstanden die er heersen rondom AD(H)D en de soms ongenuan-
ceerde publicaties waarmee we geconfronteerd worden, verergeren de complexi-
teit. Dit leidt tot gebrek aan de juiste kennis bij belangrijke personen in de omge-
ving, zoals gezinsleden en medewerkers van scholen en sportclubs.

Door de vele praktische tips en voorbeelden in dit boek kunnen kinderen en ado-
lescenten zelf eigenaar worden van hun problemen en oplossingen. Indien we 
in de geest van dit boek deze kinderen benaderen, geven we ze de kans die ze 
verdienen!

Mark Hoetjer
Kinderarts Diakonessenhuis, Utrecht
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Mensen met ADHD hebben last van concentratieproblemen, onrust in hun 
hoofd en lijf en neigen naar impulsief gedrag. Het niet stil kunnen zitten, vaak 
te laat komen, dingen vergeten en niet op je beurt kunnen wachten zijn voor de 
buitenwereld vaak wel zichtbaar. Het zijn dingen die iedereen weleens heeft. Je 
zou dan verwachten dat mensen begrijpen hoe het is om steeds de tijd te ver-
geten, nooit een pillenkuur af te kunnen maken en altijd wel een boodschap te 
vergeten of een dubbele afspraak te maken. Helaas is het tegendeel waar. Vaak 
horen ADHD’ers opmerkingen als: ‘je zult toch een keer moeten leren om op tijd 
te komen’, ‘als je die kuur niet afmaakt verergert je ziekte’, ‘je kunt toch gewoon 
een lijstje maken en je spullen meenemen?’, ‘hoe moeilijk kan het zijn om een 
afspraak te noteren in je agenda’ of ‘je zult eerst eens moeten laten zien dat je het 
echt meent en laten zien dat je je huiswerk maakt’. De gevolgen voor de maat-
schappij zijn groot; mede daarom is goede begeleiding van groot belang.

Scholieren met ADHD krijgen vaak veel negatieve opmerkingen te verwer-
ken: ‘als je maar wilt dan kun je het wel’, ‘als je het maar leuk vindt, dan doe 
je het wel’ en ‘je bent lui, ongeïnteresseerd en niet gemotiveerd om je best te 
doen’. Vaak is juist het tegendeel waar. Veel jongeren met ADHD lopen vast in 
het voortgezet onderwijs. Ze stromen af naar een lager niveau en/of moeten een 
jaar doubleren en dat is niet nodig. 

In mijn werk als zorgcoördinator op een havo/vwo-school en als ADHD- 
coach, ontmoet ik veel jongeren die kampen met leer- en leefproblemen als 
gevolg van ADHD. Zelf kreeg ik een diagnose toen ik 53 jaar oud was. Alle puz-
zelstukjes vielen op hun plek. Ik was dus niet lui en ongeïnteresseerd. Ik begreep 
eindelijk hoe het kon dat ik alles op school snapte, maar er thuis niets meer mee 
kon, waarom lezen zo lastig was en waarom ik toen ik studeerde telkens boven 
mijn boeken in slaap viel.

Ik ken maar weinig jongeren die de lat zó hoog hebben liggen, zo’n brede alge-
mene ontwikkeling en belangstelling hebben en zo snel ‘out of the box’ kunnen 
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2.1 adhd en school

Toen ik mijn diploma kreeg, zei een van mijn docenten: ‘Nu moet ik je felici-
teren. Je hebt dan wel een diploma gekregen, maar je hebt het niet verdiend!’ 
Bijna veertig jaar later zei de onderzoeker, tijdens het diagnosegesprek over het 
feit dat ik de havo had gehaald vrijwel zonder huiswerk te maken: ‘Oké, dus 
havo gehaald op intelligentie’. Dat klonk na al die jaren als erkenning.

Kinderen en jongeren met ADHD ervaren veel problemen in het onderwijs. Dat 
komt aan de ene kant door het gebrek aan focus tijdens de les, waardoor een deel 
van de lesstof niet of onvoldoende binnenkomt en informatie gemist wordt. Aan 
de andere kant zijn er problemen thuis bij het maken en leren van huiswerk, het 
niet aan de gang kunnen komen, ernstig vermoeid zijn, de juiste spullen niet 
meegenomen hebben enzovoort.

Daarnaast heeft een ADHD’er vaak te maken met een negatieve benadering 
van zijn leraren en met oordelen als lui, ongeïnteresseerd, respectloos en onge-
motiveerd. In alle gevallen geldt dat zich bewust zijn van de gevolgen van ADHD 
voor de jongere van het grootste belang is. Als je weet wat jouw struikelblokken 
zijn, kun je jezelf versterken door te leren daar adequaat, passend, mee om te 
gaan. Daarvoor staan in dit hoofdstuk handreikingen.

Elk hiernavolgend onderwerp begint met een beschreven ervaring. Dan volgt 
informatie over hoe het komt dat dit moeilijk kan zijn. Vervolgens worden ‘strui-
kelblokken’ benoemd waardoor je ziet op welke verschillende manieren je bij dit 
onderwerp de mist in kunt gaan, waarna onder het kopje ‘mogelijkheden’ uit-
gelegd wordt hoe je het kunt aanpakken. Als er voorbeelden van hulpmiddelen 
worden genoemd, kun je achterin de gids vinden hoe je daaraan kunt komen.
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