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Hoi en hartelijk welkom,

Heb je van je arts te horen gekregen 
dat je ADHD hebt? Dan heb je nu zeker 
een heleboel vragen.

In deze brochure willen wij daar  
graag een paar van beantwoorden: we 
beginnen met een overzicht over de 
stoornis ADHD. En we leggen uit met 
wie en hoe je het best kan praten over 
ADHD. Daarnaast geven we wat tips 
voor de omgang met je gezinsleden en 
op school.

We hebben ook wat ideeën voor je op 
een rijtje gezet die je kunnen helpen  
je vrije tijd zinvol en afwisselend te 
besteden. Ideeën over sport tot en met 
diverse groepsactiviteiten die leuk 
zijn en je helpen om nieuwe vrienden 
te maken en je talenten te 
ontwikkelen.

Als je al wat ouder bent, hebben wij 
een speciale brochure voor tieners 
samengesteld. Neem maar eens een 
kijkje!

Wil je na het lezen van deze brochure 
meer weten over ADHD? Kijk dan 
gerust eens op de website:
www.AandachtvoorADHD.nl.
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 Wat zijn de typische kenmerken?

ADHD kan je vooral herkennen aan 
drie soorten gedrag: Welke dat zijn, 
leggen wij hier uit.

Onoplettendheid betekent dat je het 
moeilijk vindt om je te concentreren 
en er met je gedachten bij te blijven. 
Dat kan blijken uit:

»  problemen om je bij het maken van 
huiswerk of tijdens het spelen te 
concentreren;

»  vaak niet goed luisteren, dingen 
vergeten of verliezen;

»  vaak dagdromen, snel afgeleid zijn 
en niet kunnen opletten.

Hyperactiviteit betekent dat je 
continu beweegt, niet stil kan zitten 
en eigenlijk altijd zit te draaien. 
Voorbeelden daarvan zijn:

»  op school niet op je plaats kunnen 
blijven zitten;

»  overal opklimmen, ook als dat 
gevaarlijk kan zijn;

»  niet stil kunnen spelen of lezen.

Impulsiviteit betekent dat je iets doet 
zonder dat je daar van tevoren over 
hebt nagedacht en dat je het heel 
moeilijk vindt af te wachten. Dat blijkt 
dan bijvoorbeeld uit:

»  dat je mensen in de rede valt of heel 
veel en snel praat;

»  dat je antwoord geeft voor de vraag 
helemaal is gesteld;

»  dat je een spel niet helemaal 
uitspeelt, maar na een tijdje weer 
wat anders wilt gaan doen.

ADHD is om te beginnen een afkorting: helemaal uitgeschreven betekent het 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD is een bepaald gedrag dat 
vaak voorkomt bij kinderen en soms ook bij volwassenen. Deze mensen zijn 
bijvoorbeeld heel ongeconcentreerd of heel druk. Nou is iedereen dat wel 
eens, maar bij mensen met ADHD is dit gedrag zo vaak aanwezig dat het 
voor problemen zorgt.

Wat is eigenlijk ADHD?

Als je nu zegt: “Dat ken ik! Dat heb ik ook, dat 
ik vaak niet stil kan zitten!” dan betekent 
dat nog niet dat je ook ADHD hebt. Iedereen 
is wel eens onrustig, ongeconcentreerd of te 
haastig. Het verschil met iemand met ADHD 
is dat het bijna altijd zo is en niet alleen 
maar soms.
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Praten over ADHD

 ... met je arts

Als bij jou wordt onderzocht of er 
sprake is van ADHD zal de arts in het 
begin waarschijnlijk heel veel praten: 
met jou, met je ouders en misschien 
ook wel met je leraren.

Het kan ook zijn dat de arts je vraagt 
om kleine taken uit te voeren, 
vragenlijsten in te vullen of spelletjes 
met hem/haar te spelen. Dat is 
allemaal nodig om je te leren kennen 
en om uit te vinden wat je heel goed 
kan en wat je juist lastig vindt.

Geen zorgen, je kan het niet ‘goed’ of 
‘fout’ doen en je krijgt er ook geen 
cijfer voor. Ook als je je misschien niet 
zo op je gemak voelt of je je bekeken 
voelt: het beste is om je net zo te 
gedragen als altijd en eerlijk te 
antwoorden. De arts wil je namelijk 
leren kennen zoals je echt bent.

Aarzel niet om in het gesprek de arts 
het hemd van het lijf te vragen! Je arts 
heeft verstand van ADHD en kan veel 
van je vragen beantwoorden. En 
vergeet niet: domme vragen bestaan 
niet en al helemaal niet als het gaat 
om jou en je gezondheid. Artsen zijn 
ook maar mensen en weten hoe 
belangrijk en spannend zo’n gesprek 
voor jou is!

 ... met je ouders  ... met anderen

 ... met vrienden

Ook als je met je arts hebt gepraat, 
zullen je later zeker nog vragen of 
dingen te binnen schieten waarover  
je je zorgen maakt. 

Eerste gesprekspartners zijn dan 
waarschijnlijk je ouders: zij kennen  
je het best en hebben zeker al veel 
informatie ingewonnen over ADHD. 
Soms kan het ook moeilijk zijn om 
met je eigen ouders te praten, 
misschien omdat je niet zo goed met 
ze op kan schieten, omdat je je ouders 
niet alles wilt vertellen of omdat je  
ze niet wilt opzadelen met je eigen 
zorgen. 

Dan is het belangrijk om een andere 
volwassene uit te zoeken die je 
vertrouwt en die meer weet over 
ADHD. Dat kan een oom of tante zijn 
of gewoon een volwassen vriend waar 
je goed mee op kan schieten.

Wie vertel je over je ADHD? Als de 
diagnose ADHD is vastgesteld, zullen 
jij en je ouders dit zeer waarschijnlijk 
wel overleggen. Het is belangrijk dat 
je altijd het recht hebt mee te 
beslissen als het gaat over de vraag 
wie er te horen krijgt van jouw 
stoornis. Het gaat tenslotte om jou! 
Anderen vertellen over je ADHD heeft 
het voordeel dat je misschien beter 
met ze kan opschieten, omdat ze 
begrijpen met welke trucs dingen  
jou gemakkelijker afgaan.

Praat ook met je vrienden en op 
school over ADHD zodra je weet dat  
je het hebt. Misschien maken jullie 
regelmatig ruzie, omdat je anders 
bent dan zij. Help ze te begrijpen dat 
je er niets aan kan doen en dat het je 
veel moeite kost. Dat kan natuurlijk 
alleen als je ook met hen open over 
ADHD praat.
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  Hoe maak ik  
een dagplanning?

  Zo word je ‘baas 
van de structuur’

Het beste kan je zo’n dagplanning 
samen met je ouders maken. Daarop 
staat dan hoe laat je wat gaat doen. 
Dus alle taken die je moet uitvoeren, 
maar natuurlijk ook alle leuke dingen, 
zoals afspraken met vrienden, spelen 
en andere fijne dingen. Die planning 
hoeft niet netjes geschreven te 
worden. Misschien vind je het leuker 
om het te schilderen of mooi te 
versieren.

Met een paar handige tips kan je 
vergeetachtigheid en wanorde vóór 
zijn:

»  Lastige momenten voorbereiden: 
bijvoorbeeld gymtas van tevoren 
inpakken en klaarleggen.

»  Vaste plaatsen bepalen: elk belang rijk 
voorwerp heeft een eigen plaats.

»  Lijstjes maken: plak op de deur een 
papier met de belangrijkste zaken 
om te voorkomen dat je ze vergeet.

Tips voor het  
dagelijks leven

 De dag goed onder controle
Professor puinhoop of miss chaos - is jouw leven ook vaak een zooitje? 
Een dagplanning kan je helpen om grip op de warboel te krijgen.

Planning, tijden, vaste regels: dat klinkt vermoeiend! Maar dat hoeft het 
niet te zijn. In tegendeel: als je een plan maakt wat je nog moet doen, 
blijft jou vaak veel stress en frustratie bespaard - en uiteindelijk houd je 
zelfs meer tijd over voor leuke dingen.

  Dan blijft er ook tijd 
voor jezelf over

Het voordeel van al deze voor-
bereidingen is dat er ook tijd overblijft 
voor leuke dingen. Het zal jou niet 
snel gebeuren dat de dingen die je 
moet doen je zoveel tijd kosten dat je 
bijvoorbeeld geen tijd meer hebt om 
met vrienden te spelen.

In het begin vind je het misschien lastig om 
je aan je planning en lijstjes te houden. Maar 
doorzetten helpt: als je er eenmaal aan 
gewend bent, kan je daardoor veel gedoe 
met je ouders en met jezelf en veel stress 
voorkomen!
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 Wat te doen als er thuis ruzie is?  Die lieve broers en zussen

 Tips om weer van elkaar te houden

Als er thuis steeds ruzie is, lijkt het  
al snel alsof je ouders alleen maar 
mekkeren en zeuren en helemaal niet 
echt van je houden. “Laat dat, doe 
dit” - steeds maar lopen ze te 
commanderen. Maar misschien kan je 
je voorstellen dat het voor je ouders 
ook soms moeilijk kan zijn.

Probeer regelmatig te bedenken 
hoeveel leuke dingen je ouders ook 
voor je doen, bijvoorbeeld je naar  
de sportclub rijden, met je spelen,  
je ‘s avonds een verhaal voorlezen  
en zeker weten nog veel meer. Hier 
hebben wij een paar ideeën voor je 
opgeschreven die je in moeilijke 
situaties kunnen helpen.

Wil je je zusje of broertje soms wel 
achter het behang plakken? Geen 
zorgen: het is heel normaal dat broers 
en zussen niet continu van elkaar 
houden. 

Maar als je samen in één huis woont, 
is het belangrijk dat je daar samen een 
manier voor vindt. Alleen al omdat je 
er gek van wordt als het thuis steeds 
ongezellig is. 

Het is de moeite waard je  
het volgende af te vragen:

»  Waar gaan de ruzies  
tussen jullie vaak over?  
Kan je die situaties  
voorkomen?

»  Wat vind je leuk aan  
je broers en zussen?

»  Wat vinden je broers  
en zussen leuk aan jou?  
Kan je deze goede kant wat  
vaker laten zien?

»  En zeg eens eerlijk: waarmee kan je 
je broer of zus ontzettend boos 
maken? Kan je proberen dat gedrag 
te voorkomen?

»  Kan je je broers en zussen soms 
gewoon uit de weg gaan en zeker als 
ze irritant doen?

»  Een lievelingsmoeder/-vaderlijst: 
beschrijf of teken vijf dingen die je 
ouders echt leuk doen en waarom je 
van je ouders houdt. Verstop de lijst 
en pak hem weer als je je aan hen 
ergert.

»  Geniet zo lang mogelijk van leuke 
momenten: hang een foto op 
waarop jullie allemaal samen 
gelukkig zijn.

»  “Ik hou van jou”: af en toe iets 
aardigs zeggen, is fijn voor beide 
partijen!

»  Papier is geduldig: Als je iets niet 
kan zeggen, schrijf het dan op in 
een brief of maak een tekening.

»  Een plezier doen: verras je ouders 
met een leuke verrassing, 
bijvoorbeeld een ontbijt op bed.

»  Ik zal je helpen: help bij de dagelijkse 
taken (boodschappen doen, auto 
wassen ...) ook eens uit jezelf.

»  Ouders zijn ook maar mensen: ze 
kunnen ook wel eens een slechte dag 
hebben of gewoon chagrijnig zijn.
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  Tips voor de  
voorbereiding

  Tips voor op  
school

»  Pak je schooltas de dag van tevoren 
in: zo ben je ‘s ochtends meteen 
startklaar.

»  Verschillende kaften voor de 
vakken: dan weet je meteen wat bij 
elkaar hoort en wat je wanneer moet 
meenemen.

»  Alle spullen voor één vak in een 
map: alles wat je nodig hebt  
voor een vak (boeken, schriften 
enzovoorts) komen in één map.  
Zo heb je alles binnen handbereik.

»  Alleen schoolspullen in de 
schooltas: zo kan je alles beter 
vinden en wordt de tas ook niet zo 
zwaar.

»  Gebruik een agenda: dan weet je 
altijd wat je nog aan huiswerk moet 
doen.

Ook voor de tijd die je op school zit 
zijn er kleine tips die je kunnen 
helpen beter mee te komen. Zelfs als 
je het misschien aardiger vindt om bij 
iemand anders aan een tafel te zitten: 
je weet dat er dan veel afleiding is. Je 
kan beter een plaatsje aan een tafel 
alleen uitkiezen. Met je vrienden kan 
je dan in de pauze spelen of na school 
afspreken.

School en huiswerk

Niet alle kinderen vinden het altijd leuk om naar school te gaan. Kinderen 
met ADHD kunnen dit soms nog vaker niet leuk vinden. Omdat ze het 
moeilijk vinden om stil te zitten, lang op te letten of zich te concentreren, 
hebben ze vaak veel problemen op school. Heb jij het gevoel dat je het op 
school slechter doet dan de anderen, dat je slechtere cijfers krijgt en dat 
ze vaker boos op je zijn? Wat goed kan helpen om je ADHD te slim af te 
zijn, is een goede voorbereiding op de schooldag.

Net als op je bureau thuis moeten er op je 
tafel op school alleen spullen liggen die je 
nodig hebt. De rest hoort in de schooltas. 

Vraag ook je ouders om hulp als je het idee 
hebt dat je het niet alleen voor elkaar krijgt.
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 Tips voor de omgang met leraren

Heb je wel eens gemerkt dat vakken 
van leuke leraren je veel beter liggen 
dan vakken die je van leraren krijgt 
die je niet mag? Dat is één van de 
redenen om een goede band te hebben 
met de leraren. Samen met de leraar 
kan veel op school je gemakkelijker 
afgaan en beter lukken.

Een belangrijke vraag daarbij is of de leraar 
weet van je ADHD. Alleen als hij/zij weet dat 
je veel dingen moeilijk vindt, kan hij/zij er 
ook rekening mee houden.

Laat je helpen door je leraar 
Als je leraar op de hoogte is, kunnen 
jullie afspraken maken die je kunnen 
helpen. Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen voorstellen:

»  Geheime tekens afspreken: zo kan je 
leraar je een wenkje geven, zonder 
dat de klas dat telkens merkt, 
bijvoorbeeld als je stil moet zijn of 
als je niet zit op te letten.

»  Klusjes doen: als je het moeilijk 
vindt om de hele tijd stil te zitten, 
kan je je leraar vragen of je kleine 
klusjes mag doen waarbij je 
tussendoor even op mag staan, 
bijvoorbeeld de schriften inzamelen.

Leraren zijn ook maar mensen 
Als het toch een keer niet zo gaat als 
jij je had voorgesteld, bedenk dan 
eens het volgende:

»  Veel te doen: je leraar moet zich niet 
alleen met jou bezighouden, maar 
ook met je medeleerlingen. Daarom 
is er misschien niet altijd even veel 
tijd voor jou, ook al zou je dat wel 
fijn vinden.

»  Je kan niet iedereen aardig vinden: 
soms vinden mensen elkaar 
sympathiek, soms wat minder.  
En toch moet je ook de leraren die  
je minder aardig vindt laten zien dat 
je je best doet.

  Gesprekspartner  
op school

»  Ook leraren moeten zich gedragen: 
als de leraar onrechtvaardig is of 
grapjes maakt over je ADHD hoef je 
dat niet te laten gebeuren. Ga in dat 
geval naar een volwassene die je kan 
helpen.

»  Leraren zijn ook maar mensen:  
zij mogen ook wel eens een slecht 
humeur hebben of fouten maken, 
net als jij.

Geen paniek - het gaat je lukken!
Als je het gevoel hebt dat je speciale 
problemen hebt door je ADHD is dat 
nooit reden om op te geven en te 
zeggen: “Ik kan het niet!”. 
Integendeel: juist dan moet je 
proberen met speciale tactieken je 
ADHD te slim af te zijn en te laten 
zien wat je echt in je mars hebt. 

Bij veel zaken is de hulp van je ouders 
belangrijk. Je leraren en misschien 
ook andere deskundigen zijn goede 
gesprekspartners, maar hoe ouder  
je wordt, des te meer kan je ook  
zelf doen.

Behalve je ouders en je mentor zijn  
er nog meer personen die je kunnen 
helpen. In principe geldt: praat met 
iemand die je vertrouwt en van wie  
je ook wat aan wilt nemen. Dat kan 
bijvoorbeeld je mentor of een andere 
docent zijn. Misschien heeft de school 
ook een vertrouwenspersoon. 

Vertrouwenspersonen worden door 
de school benoemd. Het zijn leraren 
die goed met de leerlingen kunnen 
opschieten en waar leerlingen op 
kunnen vertrouwen. Bij vertrouwens-
personen kan je met al je zorgen 
terecht die te maken hebben met 
school, dus over medescholieren,  
een leraar of pestgedrag. 

Op veel scholen is ook een school-
psycholoog. Als je naar een 
schoolpsycholoog gaat ben je niet gek 
of hoef je geen heel grote problemen 
te hebben. Een school psycholoog is 
heel goed op de hoogte van problemen 
die tijdens de schooltijd kunnen 
voorkomen en kan helpen daar een 
oplossing voor te vinden.
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 Tips voor het maken van huiswerk

»  Zet huiswerk maken op je 
dagplanning: zo wordt het een 
routine.

»  Bereid je agenda alvast voor: dan 
hoef je er op school alleen nog 
nieuwe informatie in te schrijven.

»  Laat je agenda aftekenen door de 
leraar: zo ben je je ‘innerlijke boef’ 
te slim af.

»  Houd je bureau netjes: chaos op 
tafel zorgt voor chaos in je hoofd!

»  Vaste plaatsen op je bureau: alles 
wat je nodig hebt, heeft een vast 
plaats.

»  Geen onnodige spullen: op het 
bureau liggen alleen spullen die je 
op dat moment ook echt nodig hebt.

»  Houd je hoofd koel: niet elke boze 
opmerking die in het heetst van de 
strijd valt, is ook echt zo bedoeld 
- dat geldt zowel voor jou als voor je 
ouders.

Sport helpt veel kinderen met ADHD om beter grip te krijgen op hun 
stoornis. Jij doet in je vrije tijd vast ook graag aan sport of spel. Daarom 
hebben wij hier wat voorbeelden voor je op een rijtje gezet van wat je 
allemaal kan doen in je vrije tijd. Bij deze activiteiten kan je plezier 
maken, misschien nieuwe vrienden ontmoeten en je talenten ontdekken 
en ontwikkelen.

Sport
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 Hou jij van een individuele sport…

Bij de keuze van een sport gaat 
iedereen natuurlijk anders te werk. 
Uiteindelijk zal de praktijk het moeten 
uitwijzen. Dus ga gewoon rondsnuffelen 
en kijken of er een sport is die je 
aanspreekt. 

Vechtsporten
Hier zit je goed als je houdt van actie 
en lichamelijk contact. In oefeningen 
met z’n tweeën oefen je technieken 
bijvoorbeeld je partner met snelle 
bewegingen uit zijn evenwicht 
brengen. Maar pas op! Verwar het niet 
met een gewone vechtpartij: bij judo 
gelden bijvoorbeeld strenge regels en 
je vecht met je partner, niet met je 
tegenstander. Het gaat erom je eigen 
lichaam beter te leren kennen en goed 
te kunnen controleren.

Hardlopen
Hardlopen is veel meer dan gewoon 
rennen. Bewegen in de buitenlucht 
maakt je hoofd leeg. Als je wil, kan je 
echt tot de bodem gaan. En wat heel 
handig is: om te beginnen heb je niet 
veel meer nodig dan je eigen benen. 
Gaan je ouders ook hardlopen? Dan 
kunnen jullie misschien wel samen 
sporten.

Zwemmen
Is water je ding? Als je graag in het 
water bent en zwemmen leuk vindt, 
kan je dit ook gaan doen als sport.  
Je kan lid worden van een 
zwemvereniging of zelf baantjes 
trekken, net wat je liever doet.

Paardrijden/voltigeren
Paardrijden of voltigeren zou echt wat 
voor jou kunnen zijn als je van dieren 
houdt. Bij paardrijden leer je het 
paard met verschillende technieken  
te besturen. Bij voltige leer je 
gymnastische oefeningen op de rug 
van het paard uit te voeren. Bij beide 
sporten hoort ook dat je het paard 
verzorgt en aandacht geeft.

 ...of een teamsport?

Ontspanningsmethodes
Een ontspanningscursus is weliswaar 
geen sport, maar wel een goede 
methode om even tot rust te komen. 
Mediteren, ontspannende bezigheden 
als vissen, maar ook kinderyoga 
kunnen zorgen voor ontspanning 
tussendoor.

Teamsporten
Ben jij meer een teamplayer? Samen 
in een team sporten kan heel leuk 
zijn: je wint samen, je verliest samen, 
de passie voor de sport bindt het team.

Sommige kinderen of jongeren met 
ADHD zijn gek op sporten met veel 
afwisseling. Dat zijn bijvoorbeeld 
balsporten, zoals handbal, voetbal, 
volleybal of hockey.

Je moet bij voorkeur van tevoren 
bedenken wat je leuk zou vinden en 
dan in een open training uitproberen 
of je de sport echt leuk vindt en of je 
om kan gaan met de teamgenoten. 
Vraag gewoon informatie bij de 
verenigingen in jouw buurt wat de 
mogelijkheden zijn. 

  

Je moet bij voorkeur van tevoren bedenken 
wat je leuk zou vinden en dan in een open 
training uitproberen of je de sport echt leuk 
vindt en of je om kan gaan met de 
teamgenoten. Vraag gewoon informatie bij 
de verenigingen in jouw buurt wat de 
mogelijkheden zijn. 
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Jenga®

Bij dit spel komt het aan op 
behendigheid: wie bouwt de hoogste 
toren?

Uno
Dit kaartspel is eenvoudig om te 
spelen, maar erg moeilijk weg te 
leggen. Benadeel je tegenstanders 
door ze extra kaarten te laten pakken, 
bluf er vrolijk en los en zorg ervoor 
dat je als eerste al je kaarten kwijt 
bent. En vergeet niet op tijd “Uno” te 
roepen!

Memory®

Bij Memory® wordt een beroep 
gedaan op het geheugen: wie ontdekt 
welke kaarten bij elkaar horen?

Speed Cups
Bij dit spel zijn concentratie en 
behendigheid belangrijk. Elke speler 
krijgt vijf bekers in verschillende 
kleuren. Trek een voorbeeldkaart en 
zet je vijf bekers zo snel mogelijk op 
volgorde in of op elkaar. Heb jij je 
bekers op de juiste manier gestapeld? 
Sla dan snel op de bel! De speler met 
de meeste kaarten wint het spel.

Zit je al te denken wat je gaat vragen voor 
Sinterklaas of je verjaardag? Misschien heb 
je wat aan de volgende ideeën? 

Hoelahoep
Kan jij de hoelahoep laten draaien?  
Of ben je al zo ver dat je hem al 
hoelahoepend van boven naar 
beneden kan laten bewegen?

Verkleedkleren
Wat wil je liever zijn: superman, 
piraat of misschien prinses? Voor veel 
personages zijn mooie kostuums en 
schminksets te koop die verkleden 
nog veel spannender maken.

Lego®/bouwstenen
Als je graag bouwt, zijn de dozen van 
Lego® iets voor jou. Met veel thema’s 
en bouwmogelijkheden kan je je 
fantasie de vrije loop laten.

Wie is het
Kies een geheime figuur en probeer 
dan met behulp van ja- en nee-
vragen uit te vinden wie de geheime 
figuur van de tegenstander is. Als je 
denkt dat je weet wie je tegenstander 
heeft gekozen, mag je raden. Maar pas 
op, want als je fout raadt, verlies je 
het spel! 

Een goede truc om je niet te vervelen zijn gezelschapsspelletjes. Daarbij 
is het een kwestie van smaak of je meer houdt van klassieke bordspelen, 
kaartspelletjes of spelletjes met meer of minder medespelers. Het 
belangrijkst is dat je lol hebt. Hieronder stellen wij je er een paar voor:

Spelletjes
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Jij hoort ook vast tot die kinderen die graag voor de buis zitten of een 
beetje op de computer of de gameconsole zitten. En dat heeft vast meer 
dan eens geleid tot discussies met je ouders, omdat zij vinden dat je te 
veel tijd achter het scherm doorbrengt. Vooral als je dan helemaal niet 
meer aanspreekbaar bent en niets meer merkt van wat er om je heen 
gebeurt. Dat hoeft niet te betekenen dat televisiekijken en computer-
spelletjes slecht zijn, het komt gewoon aan op de juiste dosering. 
Sommige spelletjes zijn zelfs echt leerzaam. Hier stellen wij je een paar 
spelletjes en programma’s voor. Er zijn er natuurlijk nog veel meer.

 Computergames en app’s

Dr. Kawashima’s Brain Training™

Hier kan je met verschillende opgaven 
testen hoe fit je hersenen zijn.

Comic Life
Met Comic Life kan je van je foto’s 
een eigen comic maken.

Roblox
Word lid van deze grote, door 
gebruikers gecreëerde community en 
speel online duizenden spellen, 
variërend van meeslepende 
multiplayer-spellen en -wedstrijden, 
tot interactieve avonturen waar je 
voelt hoe het is om een dinosaurus, 
een mijnwerker in een steengroeve, of 
een astronaut op verkenning in de 
ruimte te zijn.

Minecraft
Bereid je voor op een online avontuur 
met oneindige mogelijkheden terwijl 
je bouwt, grondstoffen delft, met 
monsters vecht (de ‘mobs’) en al 
spelend het altijd veranderende 
landschap van Minecraft ontdekt. 
Wees slim en gebruik de omgeving 

om bouwmaterialen te verzamelen  
en leer hoe het afbreken van bomen je 
kan helpen iets nieuws te maken.

The Legend of Zelda – Ocarina of 
Time
Het fantasy avontuur - begeleid Link 
en help hem raadsels op te lossen en 
boeiende avonturen te overleven. Een 
reis door de tijd met veel mystieke 
muziek en mooie landschappen.

Tiptoi®

Het aanbod van Tiptoi® reikt van 
boeken, puzzels en hoorspelen tot aan 
spelletjes, hoe oud je ook bent. Met de 
Tiptoi®-stift kan je verschillende 
pagina’s, figuren en afbeeldingen 
aanraken en hoor je verhalen, 
informatie en originele geluiden. 
Handig als je helemaal niet zo van 
alleen spelen houdt: met de Tiptoi® 
verveel je je gegarandeerd nooit meer!

Computer en televisie
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Het Klokhuis 
In een tv-uitzending van Het 
Klokhuis staat altijd één onderwerp 
centraal. Hoe werkt de zwaartekracht? 
Hoe vervangt de schoenmaker de 
zolen van je schoenen? Het kan van 
alles zijn. De presentator legt het 
onderwerp uit en acteurs spelen 
grappige stukjes. Lekker lachen dus 
en je steekt er ook nog wat van op. 

Studio Snugger
In dit tv-programma komen 
vliegensvlug vragen onderwerpen van 
over de hele wereld voorbij. Zoals 
scheten kunnen ontploffen en 
ganzenborden speelden ze vroeger 
met echte ganzen. Eén vraag staat 
daarbij altijd centraal: is het snugger 
of is het kletspraat?

Zappelin
Ben je jonger dan 6 jaar? Dan vind je 
het tv-programma Zappelin vast leuk. 
Je kunt ook online gratis met alle 
Zappelin-vriendjes als Fenna, Woezel 
& Pip, K3 en veel meer. 

Willem Wever
In het tv-programma Willem Wever 
worden slimme vragen van kinderen 
beantwoord. De presentator gaat dan 
samen met de vraagsteller op zoek 
naar het antwoord door het aan een 
expert te vragen. Dan doen ze al jaren. 
Dus op de website staan ook heel veel 
vragen en natwoorden.

De proefkeuken
In een tv-uitzending van De 
Proefkeuken gaan Pieter en Willem op 
onderzoek uit naar de herkomst van 
allerlei producten. Zoals vegetarisch 
vlees, zeep of de inkt voor een tatttoo. 
Waar zijn deze producten van gemaakt 
en kunnen ze dat zelf ook maken? Wat 
hebben ze allemaal nodig om het zelf 
in een schuur in elkaar te knutselen?

Checkpoint
In Checkpoint voeren de stoere Rachel 
met haar team allerlei spannende 
experimenten uit. Kun je een band 
plakken met kauwgum? Of zelf een 
elektrisch skateboard maken? En hoe 
is het om beschoten te worden met 
een paintball gun? Rachel en haar 
team zoeken het voor je uit.

   Televisieprogramma’s 

Vind je het leuk om samen met een groep wat te ondernemen en daarbij 
ook nog een goede daad te verrichten en anderen te helpen? Dat kan een 
heel fijn gevoel geven.

Meer tips voor je vrije tijd
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In veel verenigingen is er de 
mogelijkheid om lid te worden van 
speciale kinder- of jeugdgroepen. 
Afhankelijk van waar je woont zijn er 
heel verschillende mogelijkheden.

»  Scouting: www.scouting.nl

»  Jeugdbrandweer:  
www.jeugdbrandweer.nl

»  Jeugdvakanties: www.vinea.nl

 Creatieve bezigheden

Vind je het misschien leuk om te 
schilderen of te zingen, of om in de 
huid van een ander te kruipen? Dan is 
een creatieve hobby misschien wel 
wat voor jou.

Voor bijna elk talent dat er bestaat is 
er wel een groep waarin je je passie 
kunt uitleven en beoefenen.

Meer informatie daarover kun je 
opvragen bij de gemeente, maar ook 
op internet is veel te vinden. 
Misschien moet je je ouders vragen of 
ze je willen helpen met zoeken.

Hier zijn wat tips:

»  Zoek eens een muziekschool, 
muziekleraar of een koor als je 
graag zingt.

»  Informeer eens naar een 
theatergroep bij jou in de buurt als 
je graag toneelspeelt.

»  Houd je van schilderen of 
knutselen? Dan kan een 
schildercursus of een knutselclub 
heel leuk zijn voor je.

Wij hopen dat we je met deze 
brochure wat tips hebben gegeven  
die het leven met ADHD wat 
gemakkelijker maken en die je helpen 
om je vrije tijd op een leuke en 
afwisselende manier te besteden.  
We wensen je veel plezier met het 
uitproberen!

   Groepsactiviteiten

Bovendien zijn er vast nog andere 
alternatieven die voor jou interessant 
kunnen zijn. Vraag gewoon eens na bij je op 
school of bij de gemeente. 
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