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Hoi en hartelijk welkom,

ADHD... die afkorting hoor je vast en 
zeker vaker, samen met veel andere 
woorden, zoals wiebelkont, waaghals, 
vervelend, luidruchtig enzovoorts.  
Maar wat is ADHD eigenlijk?

Als de arts bij jou ADHD heeft 
vastgesteld, gaat er vast van alles 
door je hoofd: Wat betekent dat?  
Wat kan ik doen, wat moet ik doen? 
En wie gaat me helpen?

In deze brochure kan je lezen wat 
ADHD kan zijn en wat het niet is.
Daarnaast geven wij je tips om grip te 
krijgen op je dagelijks leven en waar  
je hulp en ondersteuning kan krijgen. 
 
De brochure zal je helpen om je ADHD 
beter te begrijpen en om zaken die 
moeilijk voor je zijn beter voor elkaar 
te krijgen.
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ADHD - wat is dat eigenlijk?
Het woord is afgeleid van de 
beginletters van de naam van deze 
stoornis: Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder.
Dat betekent dat er een tekort is aan 
aandacht en concentratie. Dit tekort  
is groter en duurt langer dan bij 
jongeren zonder ADHD. Er is ook 
sprake van hyperactiviteit. Dat is een 
innerlijke onrust, waardoor jongeren 
met ADHD constant willen bewegen 
en vaak snelle, wisselende ingevingen 
hebben.

ADHD is een stoornis die gevolgen 
heeft voor hoe iemand waarneemt, 
denkt en reageert. Het heeft niets  
te maken met wilskracht. Iemand  
met ADHD heeft geen pijn en het 
veroorzaakt geen lelijke uitslag.  
Aan de buitenkant zie je dus niets aan 
iemand met ADHD en dat maakt het 
extra lastig om in het dagelijks leven 
met ADHD om te gaan.

Komt dit je bekend voor?

»  Vaak vind je het lastig iets van 
anderen aan te nemen.

»  Met name bij autoriteiten, zoals 
docenten of ouders word je snel 
woedend als er iets van je wordt 
verwacht of als je je bekritiseerd 
voelt.

»  Je bent helemaal gek van zaken 
waar je plezier aan beleeft, al het 
andere vind je zinloos of stom, 
vooral als het gaat om huiswerk 
maken of helpen in huis.

»  Je bent snel afgeleid en neemt 
spontane beslissingen die bijna 
niemand begrijpt.

»  Vaak word je bestempeld als 
wispelturig of onbetrouwbaar.

»  Afspraken, deadlines, proefwerken 
- wie kan dat nou allemaal 
onthouden?

»  Je voelt je snel verkeerd begrepen of 
uitgedaagd.

»  Je kan echt niet tegen onrecht, of 
het nu jou of een ander wordt 
aangedaan.

Het is extra lastig omdat veel mensen 
helemaal niet begrijpen WAAROM  
je het zo moeilijk vindt om je te 
concentreren. Of waarom jij je totaal 
kan verliezen in dingen die je 
interesseren, terwijl je andere zaken 
tot het laatste moment uitstelt of heel 
slordig uitvoert.

Anderen vinden je vaak onrustig, 
wispelturig en snel afgeleid. Zelfs je 
eigen familie of je vrienden krijgen 
soms de zenuwen van je. Daar word je 
verdrietig en radeloos van.

Maar het kan ook anders:
je kan jezelf blijven EN goed opschieten 
met anderen.
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 De neurologische principes

Het sleutel-slot-principe
De uitwisseling van informatie tussen 
de afzonderlijke zenuwcellen wordt 
gereguleerd door zogenaamde 
boodschapperstoffen. Dat zijn 
moleculen met bepaalde vormen die 
werken als een sleutel in een slot -  
een cel stuurt de sleutel en die past  
in het slot van een andere cel.
Zo opent de deur en kan informatie 
worden doorgegeven.

Er zijn twee belangrijke 
boodschapper stoffen:  
dopamine en noradrenaline.
Deze twee stoffen zijn bij mensen met 
ADHD niet voldoende aanwezig. Met 
name in een heel specifiek gedeelte 
van de hersenen is er dan een gebrek 
aan deze stoffen - de frontale kwab. 

Deze frontale kwab speelt een 
belangrijke rol bij concentratie, 
planning en gedragscontrole. Wanneer 
er een tekort is aan dopamine en 
noradrenaline wordt informatie niet 
op de juiste wijze doorgegeven.

Een portier voor het bewustzijn
Hoe dat alles precies werkt is heel 
ingewikkeld en tot op heden wordt  
er nog onderzoek naar gedaan.
Maar je kan je de frontale kwab 
voorstellen als een portier. Die 
sorteert en filtert alles wat binnen  
wil komen. Hij mag eigenlijk alleen 
doorlaten wat belangrijk is voor het 
handelen op dat moment.

Achter de deur bevindt zich de 
hoogste instantie, zeg maar de 
directieafdeling van onze hersenen: 
ons bewustzijn! Dat bewustzijn is 
eigenlijk het enige dat wij merken van 
die enorme hoeveelheid informatie 
die de hersenen verwerken. Het 
bepaalt in grote mate ons denken en 
handelen. 

Wat er op die directie afdeling 
terechtkomt is dus superbelangrijk! 
Als de portier zijn werk niet goed 
doet, wordt de directieafdeling 
overspoeld met prikkels en informatie 
en wordt het moeilijker om zelfstandig 
te denken en te handelen.

Onze hersenen leveren dus elke dag topprestaties! Miljarden zenuwcellen die 
ingewikkeld zijn verbonden, kunnen razendsnel met elkaar communiceren. 
De denkende hersenen kan je je voorstellen als een enorme computer 
waarin tegelijkertijd duizenden rekenprocessen plaatsvinden, alleen dan 
sneller en beter.
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 Hoe stelt de arts vast of ik ADHD heb?

Er bestaat geen specifieke test met 
een positieve of negatieve uitslag  
en ook geen bepaald symptoom,  
zoals bijvoorbeeld als je vaak 
ongeconcentreerd bent dan heb  
je gegarandeerd ADHD.
Veel andere stoornissen kunnen  
ook onrustig maken of je gedrag 
beïnvloeden. Daarom doet de arts die 
de diagnose stelt veel verschillende 
tests en vinden er veel gesprekken 
plaats: hij/zij moet je eerst leren 
kennen.

Hoe wordt de diagnose gesteld bij 
ADHD?

1. Gesprekken met jou en je ouders
Allereerst praat de arts met jou en je 
ouders. Meestal moeten jullie eerst 
vragenlijsten invullen. De antwoorden 
helpen hem/haar om jou en je gedrag 
beter te kunnen beoordelen. In deze 
gesprekken wil de arts zich een zo 
goed mogelijk beeld vormen van jou 
en je problemen.

2.  Lichamelijk en neurologisch 
onderzoek

Bij de diagnose hoort ook een 
uitgebreid lichamelijk onderzoek. 
Daarbij worden fundamentele zaken 
onderzocht, zoals je gewicht, lengte, 
bloed, gezichtsvermogen en je gehoor. 
Zo kunnen andere oorzaken voor je 
symptomen worden uitgesloten.

3. Psychologische tests
Met behulp van tests bekijkt de arts  
je vermogen om zaken te onthouden, 
geconcentreerd te blijven en 
oplossingsstrategieën te bedenken 
voor ingewikkelde taken. Hij/zij let op 
of jij bij het uitvoeren van de tests 
opvallende verschijnselen van ADHD 
vertoont.

Aan de hand van deze gesprekken, 
vragenlijsten en tests kan de arts dan 
de diagnose stellen. Wanneer de arts 
bij jou ADHD heeft geconstateerd,  
zal samen met jouw ouders worden 
overlegd hoe jij kan worden geholpen 
in het dagelijks leven.

 Hoe wordt ADHD behandeld?

Normaal gesproken worden diverse 
therapieën gecombineerd, omdat dat 
meestal het beste resultaat geeft.

Welke behandelingen zijn er?

»  Gedragstherapie wordt door veel 
deskundigen gezien als een 
succesvolle behandelingsmethode 
voor mensen met ADHD. Er zijn  
veel verschillende vormen van 
gedragstherapie. 

  Voor alle vormen geldt dat er met je 
wordt gewerkt aan het gedrag waar 
je last van hebt. Welke soort het 
geschiktst is, moet apart worden 
bekeken. Als je nog wat jonger bent, 
worden je ouders ook vaak bij de 
therapie betrokken.

»  Vaak zijn er voor ouders ook eigen 
bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld 
oudercursussen.

»  Als de ADHD steeds leidt tot 
spanningen met je ouders en/of 
broers of zussen zal het hele gezin 
worden begeleid met een 
gezinstherapie.

Daarover kan je meer lezen op onze 
website www.AandachtvoorADHD.nl.

En welke medicijnen helpen mij?
Bij uitgesproken symptomen of als  
je echt heel veel last hebt van de 
gevolgen van je ADHD kan de arts je 
medicijnen voorschrijven. Medicijnen 
ondersteunen andere therapeutische 
maatregelen. Om het juiste medicijn 
te bepalen, bespreekt de arts of 
behandelaar met jou wanneer je 
problemen zich voordoen en waar je 
veel last van hebt, wanneer je heel 
druk bent en wanneer je ‘s avonds 
moe wordt. Zo kan een medicijn 
worden gezocht dat goed bij jou past.

  



10 11

 De ochtendroutine

Die verwachtingen! Het begint al op 
het kinderdagverblijf en op school 
wordt het steeds erger.
Je moet rustig zijn, je prestaties 
worden beoordeeld en dan zijn er  
ook nog conflicten met anderen.
Dan krijg je al snel het gevoel: alles 
wordt door anderen bepaald, je mag 
helemaal niets zelf beslissen.

Dat werkt je vast op je zenuwen. Er zit 
helaas niets anders op - wij geven je 
tips hoe je het heft in eigen handen 
neemt en toch weer met anderen door 
één deur kan.

Veel gaat ook vanzelf
Er is vast iets wat je enorm fascineert 
en waar het woord ‘leren’ geen  
enkele rol speelt. Want wat je 
interesseert, leer je als vanzelf en 
vergeet je ook niet meer. Bedenk eens 
wat dat voor jou is. 
Daar kan je echt trots op zijn!

Het is lastiger bij de zaken die slecht 
worden uitgelegd of waarvan je 
sowieso niet begrijpt wat je eraan hebt. 

Maak er TOPPRIORITEIT van!
Een goede truc voor deze zaken is  
om ze te zien als TOPPRIORITEIT.
Probeer te ontdekken waarvoor je  
ze in je dagelijks leven kan gebruiken 
en ga slim te werk!
Deel de leerstof op in kleine porties  
en herhaal deze tussendoor steeds 
hardop.

ADHD en school

ADHD is een stoornis die je weliswaar niet moet onderschatten, maar 
ook met ADHD ligt de wereld voor je open. Het is vooral van belang hoe 
je ermee omgaat en hoe je gebruikmaakt van je eigen mogelijkheden. 
Daarvoor is het goed een diagnose te laten stellen. Dan weet je immers 
waarom sommige dingen, zoals concentreren en leren, je zoveel moeite 
kosten.

Dat werkt bijvoorbeeld heel goed met woordjes 
of feitenkennis bij biologie of aardrijkskunde en 
ook later bij je beroepsopleiding. Het helpt 
ook om met je ouders, je vriendin of iemand 
anders te praten over die onderwerpen - zo 
gaat de leerstof goed in je hoofd zitten.
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 Word je eigen tijdmanager

Tijdmanagement,  
laat het de baas doen...
Als je baas van je eigen zaak bent,  
ben je zelfstandig en bepaal je je eigen 
tijdmanagement.

Hoe kan je zelf de zaken bijvoorbeeld 
beter organiseren? Met een to-do lijst 
houd je overzicht, je smartphone kan 
je helpen herinneren aan huiswerk, 
verjaardagen en afspraken. Er zijn 
veel apps en andere hulpmiddelen  
om je te helpen bij het regelen van  
je dagelijks leven.

Het juiste moment,  
dat bepaal ik zelf!
Zelf weet je het best wanneer je 
behoefte hebt aan rust en wanneer  
je je beter op iets kan concentreren. 
Bepaal bij voorkeur zelf het moment 
waarop je gaat leren.

Probeer altijd ongeveer op hetzelfde 
tijdstip te leren, zodat je eraan went. 
Het helpt ook heel goed om een plek 
te zoeken waar je je rustig en zonder 
prikkels van buiten kunt richten op  
je werk.

En hoe blijft de kennis in je hoofd? 
Pauzeer na het leren, en dan écht 
pauzeren ... want alle gestampte 
kennis is zo weer verdwenen als je na 
het leren gaat televisiekijken, gamen 
of chatten ... Ga op bed liggen muziek 
luisteren, knuffel met je huisdier of  
ga even de tuin of het park in.

 De kunst om de chaos te beteugelen

Orde scheppen en houden...
Orde scheppen en orde houden zijn 
twee heel verschillende zaken. Het 
gaat om orde in je schooltas, in je 
kledingkast of op je bureau. Dat is  
niet altijd gemakkelijk, maar zeker  
bij ADHD enorm belangrijk.
Want zo houd je overzicht en kan je  
je bezighouden met de belangrijke 
zaken.

Een hele goede truc is om 
parkeerplaatsen te maken voor 
bepaalde dingen. Hierop kan je dan 
schrijven welke zaken er horen te 
liggen, of een foto daarvan opplakken. 
Dat kunnen dozen, mappen maar ook 
planken zijn. Laat je creativiteit de 
vrije loop.

En hier nog een paar algemene tips:

»  Huiswerk maken gaat sneller als 
alles van tevoren klaarligt en het 
bureau leeg is. Zo bespaar je tijd  
die je straks over hebt!

»  Een notitieboekje helpt om alle 
ideeën en gemaakte afspraken op  
te schrijven. Je kan daarvoor ook  
je smartphone gebruiken; met een 
herinneringsfunctie vergeet je  
niets meer.

»  Aarzel niet om aan te geven als je 
iets niet hebt begrepen of als je het 
gevoel hebt dat je wat vergeten 
bent.

»  Maak bij voorkeur een planning 
voor ‘s ochtends en ‘s middags.  
Zo vergeet je geen belangrijke zaken 
en als je dag vaak hetzelfde verloop 
heeft, is het eenvoudiger om 
vervelende plichten na te komen.

»  En beloon jezelf tussendoor ook 
eens, je doet het goed.

  

Dat is handig voor je schoolspullen, maar 
ook voor je sokken en ondergoed. Je vindt 
de dingen dan gemakkelijker terug, omdat 
je een systeem hebt aangebracht dat 
tegemoetkomt aan je eigen gevoel voor 
ordening!
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Maak gebruik van je enthousiasme, 
daarvan heb je immers meer dan 
genoeg. Waar heb je echt plezier  
in, wat vind je saai? Waar vind je 
voldoende afwisseling, wat zou je 
echt willen leren?
Deze vragen kunnen je helpen bij  
een goede beroepskeuze.

Wat vind je echt leuk?
Misschien heb je op school een 
lievelingsvak of ben je enthousiast 
geworden tijdens een leuke stage.
Ben je een computerfreak, gek van 
techniek of van mode? Of ben je 
geïnteresseerd in voeding?

Maak een lijst met dingen die je  
echt leuk vindt en die je goed kan 
(tekenen, praten, dansen, schrijven).

Alle begin is moeilijk
Net als op school is ook bij een 
beroepsopleiding niet elk vak even 
leuk.

Ook als je eenmaal werkzaam bent  
in je gedroomde beroep zal je zo  
nu en dan dingen moeten leren en  
taken moeten uitvoeren die je niet 
leuk vindt. 

En wat nu?
Beroepskeuze  
en opleiding

School is bijna verleden tijd - wat een topprestatie! Daarna kan je 
bedenken wat je werkelijk wilt gaan doen. Maar ook dat is vaak niet zo 
eenvoudig. Er zijn zoveel mogelijkheden en misschien ook wel 
verwachtingen van anderen, dat kan heel lastig zijn.

Behandel dat ook als je TOPPRIORITEIT 
- zoek uit welke beroepen daarbij passen of 
vraag advies. Zo maak je van je passie je 
beroep!

Dan helpt het niet om weg te lopen, te 
discussiëren of je te irriteren, het hoort er 
nou eenmaal bij. Probeer je taken zo leuk 
mogelijk te maken, misschien mag je er  
een muziekje bij opzetten of leer je op je 
beroepsopleiding een nieuwe goede 
vriend(in) kennen.
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Betrouwbaarheid betekent...

»  alle taken, ook de vervelende, 
helemaal uitvoeren;

»  letten op alle details die je hebt 
geleerd om een taak uit te voeren;

»  aan de bel trekken als je bepaalde 
zaken niet hebt begrepen of 
vergeten bent. Het is belangrijk om 
alle informatie goed in je op te 
nemen.

Stiptheid betekent...

»  iedere dag echt op tijd zijn;

»  en als dat een keer niet lukt, omdat 
je ziek bent of toch te laat gaat 
komen, dit laten weten. Daarmee 
laat je aan je leidinggevende en je 
collega’s zien dat je respect voor ze 
hebt. En zij kunnen tijdig voor 
vervanging zorgen;

»  werken op een redelijk tempo;

»  je proberen niet te laten afleiden 
door onbelangrijke zaken.

Samenwerken betekent... 

»  ook als je dat lastig vindt: soms 
dingen doen waar je geen zin in 
hebt;

»  afspraken en deadlines nakomen;

»  vriendelijk en respectvol omgaan 
met je teamgenoten, collega’s en 
leidinggevenden;

»  niet roddelen over anderen;

»  leren om met kritiek om te gaan. 
Een kleine truc: adem diep in en uit 
als iemand je bekritiseert en luister 
eerst wat hij/zij te zeggen heeft. 
Reageren kan je op een later 
moment ook nog.

Mensen zijn individuen en iedereen is anders. De een heeft gouden 
handen, de ander is juist goed met getallen. In het beroepsleven is het 
goed als jij jouw talenten kan inzetten.
Er zijn een paar eigenschappen die heel belangrijk zijn in de opleiding, 
maar ook later in de praktijk, zoals bijvoorbeeld betrouwbaarheid, 
stiptheid en samenwerken.
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  De eerste gesprekspartner

Als de verhouding met je ouders goed 
is, zijn zij of eventueel is één van hen 
je eerste gesprekspartner bij vragen 
en problemen. Als je verdrietig bent  
of je rot voelt, vind je bij hen een 
luisterend oor.

Mocht de verhouding met je ouders 
moeilijk zijn, dan is het heel 
belangrijk dat je iemand vindt 
waarmee je kan praten. Misschien  
een familielid, een mentor op school 
of je trainer op de sportvereniging. 
Ook aan een vriend of vriendin zul je 
zeker veel steun hebben. 

Als je niemand hebt, kan je altijd  
hulp vragen bij talrijke organisaties.

Hier een paar voorbeelden:

»  www.brainwiki.nl

»  www.impulsenwoortblind.nl

»  www.mindkorrelatie.nl

»  www.kindertelefoon.nl

Meer informatie kan je vinden op de 
website www.AandachtvoorADHD.nl

Je hebt in je leven tot nu toe vast wel de nodige botsingen en problemen 
in de omgang met andere mensen gehad. Hoe ouder je bent, des te  
meer ervaring heb je daarmee al opgedaan. Het was vast niet altijd 
gemakkelijk, ook omdat je je vaak onbegrepen voelde.
Als je echter weet waar dat bij jou aan ligt en ook met anderen praat  
over ADHD en je bijzonderheden, kweek je bij hen begrip en zul je  
vaak ook sympathie ontmoeten. Dan is de omgang met elkaar meteen 
veel gemakkelijker!

Begrip kweken -  
praten over ADHD
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Het vervelende aan anders zijn is dat 
je je weliswaar kan wapenen tegen 
anderen, maar dat je er eigenlijk  
ook wel graag bij zou willen horen.  
En soms word je daar behoorlijk 
verdrietig van, als het steeds weer 
anders loopt dan je eigenlijk zou 
willen. 

Maar het is helemaal niet zo moeilijk 
om erbij te horen. Misschien moet je 
soms jezelf overwinnen, op anderen 
afstappen en met hen praten. Dan 
geef je ze de kans te begrijpen 
WAAROM je anders bent en dat je de 
dingen niet met opzet anders doet.

Het mag geen excuus zijn en er ook 
niet ertoe leiden dat je alles op je 
aandoening schuift of dat je gewoon 
jouw ding doet zonder rekening  
met anderen te houden. Het is meer 
bedoeld als uitleg om jou en de 
anderen te helpen. En het helpt ze om 
jou beter te begrijpen, zodat ze weten 
dat jij hen met jouw gedrag niet met 
opzet wil dwarsbomen.

Begrip is de weg naar acceptatie, 
zowel bij jezelf als bij anderen.  
Praat daarom over je ADHD en
leg uit wat je lastig vindt en dat je 
heus je best doet.

   Ruwe bolster, blanke pit

De volgende zaken kunnen je helpen 
in de omgang met anderen:

»  Vraag de anderen om feedback of 
kritiek vriendelijk en objectief te 
uiten, misschien met behulp van 
concrete voorbeelden. Zo kan jij 
daar rekening mee houden.  
Leg ook rustig uit waarom je dat 
vraagt (bijvoorbeeld omdat je je  
heel snel aangevallen of verkeerd 
begrepen voelt).

»  Vraag om geduld als het gaat om 
bepaalde dingen je eigen te maken, 
bij jou duurt het namelijk vaak wat 
langer voor het aankomt.  
Dat komt niet omdat je dom bent, 
maar omdat dat een symptoom is 
van je ADHD.

»  Vraag om begrip als je weer eens 
slordig bent of iets vergeten bent, 
want ook dat doe je niet met opzet 
of om anderen te irriteren. Leg uit 
dat je al heel erg je best doet en 
jezelf steeds probeert te verbeteren.

»  Probeer steeds aan jezelf te werken 
en manieren te vinden waardoor 
dingen waar je last van hebt 
makkelijker voor je worden, het is 
tenslotte jouw leven!

 

Met name op school en in het beroepsleven, 
maar ook in vriendschappen en relaties zul 
je te maken krijgen met bepaalde 
voorwaarden of verwachtingen. Vind je 
eigen weg om daarmee om te gaan. 
Probeer naar de ander te luisteren en 
bedenk wat jouw wensen en behoeften zijn.
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 Pas op, verslavingsgevaar

Wat houdt verslaving eigenlijk 
precies in?
Wie verslaafd is, dat kan aan 
verdovende middelen zijn, maar ook 
aan een bepaalde handeling, heeft een 
onweerstaanbaar verlangen naar het 
desbetreffende middel of de handeling. 
Je verliest je zelfbeheersing en wordt 
geleefd door je verslaving.

Wanneer je het middel waaraan  
je verslaafd bent niet neemt of  
de handeling niet uitvoert, krijg  
je zogenaamde ontwennings-
verschijnselen. Je kan dan heel 
zenuw achtig, agressief en onuit staan-
baar worden. Het komt ook voor dat je 
pijn krijgt en je je ziek gaat voelen. Met 
name drugs veroorzaken ook vaak 
zeer ernstige gezondheids problemen.

Verhoogd risico met ADHD - 
waarom?
Veel verslavende middelen hebben 
grote invloed op je denken en doen. 
Sommige van deze middelen zijn 
gewoon te koop, bijvoorbeeld 
sigaretten of alcohol. Andere zijn 
verboden en zijn alleen illegaal te koop.

De combinatie van deze middelen  
met je ADHD kan heel verschillende 
gevolgen hebben die meestal niet te 
voorzien of te controleren zijn. 
Wanneer je sommige gevolgen eerst 
wel lekker of opwindend vindt, loop  
je het gevaar het verslavende middel 
steeds vaker te nemen en de controle 
over het gebruik te verliezen. Dat is 
helaas het kenmerk van verslavende 
middelen - eerst geven ze je een 
nieuw gevoel en misschien zelfs een 
‘kick’, maar na korte tijd nemen ze  
de controle van je over.

Als jij het gevoel hebt niet meer van 
een verslavend middel of verslavende 
handeling af te kunnen komen, kan  
je contact opnemen met de volgende 
adviesinstanties:

Kindertelefoon 
www.kindertelefoon.nl
Tel.: 0800-0432

Regelhulp
www.regelhulp.nl

  

Probeer eerst de vaart te halen uit een 
woordenstrijd. Jij weet immers het 
best dat je heel spontaan bent en dat 
je zonder daarover na te denken alles 
eruit gooit wat er in je opkomt.
Ook als je, wanneer je weer wat bent 
afgekoeld, bedenkt dat je het 
helemaal niet zo bedoelde.

Een heel goede tip om je hersenen te 
slim af te zijn en jezelf een beetje tijd 
te gunnen: herhaal eerst wat er net 
tegen je is gezegd: “Begrijp ik het 
goed dat je kwaad bent omdat ik ...?”

Andersom kan je ook de ander vragen 
om nogmaals te herhalen wat jij net 
hebt gezegd. Dat geeft je de kans om 
heel snel terug te horen wat je er 
eigenlijk zomaar uitflapt en vooral 
hoe dat bij de ander is aangekomen. 
Probeer het maar eens!

Ruziehandleiding

»  Samen in plaats van tegen elkaar: 
probeer je medemens te zien als 
partner en niet als tegenstander.

»  Neem een time-out voor je door het 
lint gaat. Niet alles wat je denkt en 
voelt hoeft ook meteen te worden 
uitgesproken. Bedenktijd helpt de 
zaken te relativeren.

»  Het leven is veelkleurig. Jouw 
standpunt is niet de enige waarheid. 
Jouw mening is belangrijk, maar niet 
iedereen hoeft te denken zoals jij.

»  Niet alle kritiek is een aanval. 
Opbouwende kritiek kan je helpen  
je verder te ontwikkelen.

»  Met humor gaat het beter. Het is 
niet belangrijk om altijd gelijk te 
krijgen. Meestal helpt het beter om 
te glimlachen.

»  Bedenk ook of hier en nu de juiste 
plek en het juiste moment zijn voor 
een ruzie.

»  Verontschuldig je als je een fout 
hebt gemaakt of de controle bent 
verloren.

 Als het echt knettert!  
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ADHD maakt menselijke relaties vaak gecompliceerd, of het nu gaat  
om familie, collega’s, een vriend, een vriendin of een partner. Juist in  
de omgang met leeftijdsgenoten zitten vaak de moeilijke gevolgen van 
ADHD in de weg. Daarom geldt: hoe beter je jezelf en je schaduwkanten 
kent, des te gemakkelijker kan je je eigen gedrag en dat van anderen 
begrijpen. En dat helpt weer om er beter mee om te gaan.

Vriendschap en liefde

 Relaties zijn soms ingewikkeld

Niemand is altijd leuk en iedereen 
heeft sterke en zwakke kanten.  
Er zijn echter een paar typische 
effecten van ADHD die anderen het 
leven moeilijk kunnen maken:

»  Spontane, onbezonnen stortvloed 
van woorden bijvoorbeeld die vaak 
ongewild de ander onderbreekt of 
kwetst.

»  Onoplettendheid die door anderen 
vaak wordt geïnterpreteerd als 
desinteresse en daardoor ook 
kwetsend kan zijn.

»  De impulsiviteit waardoor jij dingen 
doet die een vriend/vriendin zonder 
ADHD helemaal niet kan begrijpen 
- dat komt vaak heel wispelturig en 
onbetrouwbaar over.

»  Je eventuele neiging om gevaarlijke 
dingen te doen;

»  Zeer hoge verwachtingen hebben 
van een vriendschap en enorm 
teleurgesteld zijn als ze niet 
uitkomen.

Dan is het vaak lastig om begrip te 
verwachten voor je ADHD. Het is 
belangrijk dat je begrijpt dat een 
relatie geven en nemen is. 

Je kan niet alleen begrip verwachten, 
je moet ook zelf begrip opbrengen 
voor de mensen waarmee je omgaat.
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Misschien helpen de volgende 
overwegingen je:

»  Ieder mens heeft zijn gebreken en 
bijzonderheden, ook mensen zonder 
ADHD! Iedereen is soms kwetsbaar 
en voelt zich wel eens aangevallen, 
net als jij!

»  Als puntje bij paaltje komt, helpt 
afstand: adem in moeilijke situaties 
minstens 3 keer diep in en uit of 
verlaat kort de ruimte. Probeer 
vervolgens de moeilijke situatie  
van een afstandje te bekijken,  
alsof je er niet direct bij betrokken 
bent. Misschien vind je het dan 
gemakkelijker om een compromis te 
vinden of op iemand af te stappen.

»  Wat jij van anderen verwacht, moet 
je ook zelf kunnen bieden, met 
name acceptatie, respect en begrip.

Wat je ook nog moet weten...
De vurige wens om erbij te horen kan 
je ook aanzetten om dingen te doen 
die onomkeerbaar zijn.

Je openheid voor nieuwe dingen en je 
bereidheid om risico’s te nemen 
verleiden je misschien tot acties waar 
je later spijt van krijgt. Dit zijn wat 
risico’s waar je mogelijk mee te 
maken krijgt:

»  extreme eetstoornissen;

»  verslavingen (zie boven);

»  aansluiting bij extreme groepen;

»  verboden acties, zoals graffiti 
spuiten, treinsurfen en dergelijke.

 Liefde en seksualiteit

ADHD brengt helaas ook een paar 
vervelende risico’s met zich mee, 
vooral waar het gaat om seksualiteit. 
Je spontaniteit, het vaak impulsieve 
gedrag waarbij je je pas achteraf 
zorgen gaat maken of je je realiseert 
wat je gedaan hebt, leidt er vaak toe 
dat een verkeerde stap niet meer kan 
worden hersteld.

Er zijn wetenschappelijke 
onderzoeken die aantonen dat 
jongeren met ADHD drie keer vaker 
wisselende seksuele partners hebben 
dan jongeren zonder ADHD.

Daarmee groeit natuurlijk het risico 
op ongewenste zwangerschappen. 
Bovendien vergroot het vaak wisselen 
van seksuele partner het risico op het 
krijgen van seksueel overdraagbare 
ziektes. 

Wanneer je goed bewust bent van  
je ADHD en de eigenschappen die 
daarbij horen, kun je manieren 
uitproberen om zelf de controle over 
je ADHD te houden. Daarmee kun je 
voorkomen dat je telkens op dezelfde 
manier de fout ingaat. Je kunt jezelf 
ook beschermen tegen fouten door:

»  Erover te praten met een goede 
vriendin of vriendin, of met iemand 
anders die je vertrouwt.

» Voorbehoedsmiddelen te gebruiken.

»  Jezelf en je partner te beschermen 
tegen seksueel overdraagbare 
aandoeningen, door een condoom  
te gebruiken.

  

Maak dit tot je gouden regel: altijd eerst 
praten met je vertrouwenspersoon voor je 
het een of andere spontane idee uit gaat 
voeren! Misschien helpt ook een met jezelf 
afgesproken teken om jezelf met een 
impulsieve daad niet voorbij te lopen.
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