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Wie zijn wij?

 Arno de Poorter 

psycholoog en mens met ADHD, 

oprichter Hulp bij ADHD

 Jeanine Koumans 

docent ROC en mens met ADHD

sinds 9 juli klant Hulp bij ADHD



Door jullie iets te vertellen over mijn ervaringen en 
aanpak,

Hoop ik jullie kijk op mensen met ADHD te kunnen 
veranderen,

 Zodat jullie ze gaan zien als UITDAGING in plaats van 
als LAST.

 Jeanine zal daarna vertellen wat mijn aanpak met 
haar heeft gedaan.





 kijk naar een punt ‘achter’ de afbeelding. De 
afbeelding is dan vaag, maar blijf rustig staren totdat u 
iets moois zult gaan zien.

 Rustig het onscherpe beeld laten inwerken. 

 Neem de TIJD.

 Heb GEDULD.





Woorden die bij u opkomen als u ADHD hoort…



Om er achter te komen hoe ik de wereld beleef wil ik 
u vragen om uw ‘bril’ af te doen.



 Onwetendheid leidt tot een verkeerde interpretatie
van gedrag:

- Voorbeeld: ‘Lui’ 

- Voorbeeld: ‘Ongemotiveerd’

- Voorbeeld: ‘Onwil’

 Dit heeft negatieve reacties tot gevolg.



 Jij bent toch die gek die bij ons op school heeft 
gezeten.

 Decaan van mijn middelbare basisschool.

 Hoe vaak moet ik dat nog vertellen?

 Kinderachtig mannetje.

 Je probeert het gewoon niet.

 Dat wordt later helemaal niets met jou!



 Als je nou niet doet wat ik zeg dan:

- Betaal je het zelf maar,

- Mag je de auto niet meenemen.

 Zonder jou zijn er NOOIT problemen.

 In mijn gezicht gespuugd 

Meerdere malen afgeslagen.

 Tiran, Psychopaat, narcist

 Arno, als je heel goed je best doet weet ik zeker dat je 
het kunt!
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 Ik werd bedachtzaam. 

Ik kan mezelf niet zijn zonder afgekeurd te worden.

 Ik werd eenzaam. 

Op een geven moment had ik het idee dat eigenlijk niemand iets om mij 
gaf. Dit maakte mij eenzaam.

 Ik werd gesloten/ luisterde niet meer/ nam niemand meer serieus.

Als ik mijn problemen aan iemand probeerde te vertellen kreeg ik altijd te 
horen dat het aan mij lag. 

 Ik werd defensief.



 Ik kreeg een hekel aan mijn ouders en hulpverleners

- Ik heb mijn ouders anderhalf jaar niet gezien.

 Aantal keren met justitie in aanmerking gekomen door:

- Vechtpartijen 

- Vernielingen

 Geen veel drinken en drugs gebruiken



 Je doet enorm goed je best, maar het lukt niet. Niet 
omdat je het niet wil maar omdat ik het niet kan.

 En geloof me dat het echt niet leuk is om van  iemand 
van wie je houdt (je ouders) of tegenop kijkt 
(verzekeringsarts of arbeidsdeskundige) elke keer te 
horen te krijgen dat je je best niet doet.

 Het doet ongelofelijk veel pijn wanneer de mensen 
geen waardering hebben voor wat je WEL kan, en je 
telkens wijzen op wat je NIET kan!



 NEGATIEVE aandacht zorgde ervoor dat ik werd wat er tegen 
mij gezegd werd:

- Agressief
- Vervelend 
- Niet luisteren



 Hoe kunt u mensen met ADHD nu het beste helpen?



 Geef aandacht aan de mogelijkheden van uw client.





 Stoppen met aandacht richten op wat ik niet kan 
(werkt NIET) en zeggen wat ik MOET doen.

Maar wees origineel en

 Steek u aandacht in wat ik wel kan (werkt WEL) en geef 
aan wat u leuk vindt aan mij.



BEPERKINGEN MOGELIJKHEDEN

Negatieve aandacht                         POSITIEVE aandacht

Doet pijn                                          Voel me gewaardeerd

Slecht tot geen contact                                Goed contact



1. Enthousiast

- Als mijn vriendin thuis komt ben ik net zo blij als een hond. 
Als vrienden iets willen doen bellen ze me vaak.

2. Creatief/out-of-the-box (originele oplossingen bedenken)

- Mijn aanpak voor mensen met ADHD

3. Stressbestendig (Als de druk hoog is wordt ik rustig)

- Voorbeeld: Masterthesis in twee weken geschreven.









Wat je aandacht geeft, 

groeit!



Woorden die bij u opkomen als u ADHD hoort…



Nu zal Jeanine vertellen wat mijn aanpak met haar heeft 
gedaan.


