ADD IS ONZICHTBAAR

Als Karin Windt over ADD komt vertellen weet je dat
je wijzer naar huis gaat. Het is dus druk in Assen,
op de themamiddag ADD en werk. Het gaat vooral over
de kenmerken van ADD. En over de onzichtbaarheid.
“Als iemand vastloopt ligt de focus op de zichtbare
gevolgen, niet op de oorzaak: concentratieproblemen.”
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