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Congres Impuls & Woortblind 2019 

Lifestyle en ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie 

Jóuw manier van leven en werken 

Zaterdag 16 november 2019 - 11:00 - 17:00 uur 
De Schakel te Nijkerk 

 

 

Inhoud Plenaire deel 

Lifestyle-verandering: just do it! 

Lifestyle-verandering is tegenwoordig een hot item. Hoewel hier meestal het aanpakken van eetgewoontes en frequentie van bewegen wordt bedoeld, 
vallen zaken zoals het aanpassen van tijdsinvulling of uitgavepatroon hier ook onder. Doorgaans blijft dit bij goede voornemens die elk jaar opnieuw 
passeren omdat het realiseren hiervan niet gelukt is. Voor gedragsverandering is een doel en motivatie alleen namelijk onvoldoende, het is vooral nodig 
een goed uitgedacht plan te maken. 

Sanne E. Vink, GZ-psycholoog en (bijna) arts, is expert op dit gebied. Naast dat ze al jaren mensen in lifestyleverandering begeleidt, heeft ze inmiddels 
ruimschoots bewezen dat zij in staat is om haar levensstijl aan te passen. In de lezing zal ze dan ook een stappenplan presenteren hoe hiertoe te komen. 
Haar speerpunt is zo concreet mogelijk te zijn zodat de adviezen direct in de praktijk toegepast kunnen worden en ideeën omgezet kunnen worden in 
gedrag. Just do it! 
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WORKSHOPRONDE 1   
   
Workshop A Workshop B Workshop C 
Dr. J.J. Sandra Kooij, psychiater PsyQ den Haag en 
associate professor psychiatrie VUMc Amsterdam 

Sjan Verhoeven, Dynamika. Coach en trainer voor 
(jong)volwassenen met neurodiverse breinen, zoals 
mensen met dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD, 
Hoogbegaafdheid en autisme 

Rutger den Hollander, ervaringsdeskundige en 
bedenker en maker van Super Brains 
 

ADHD en slaap & Hormonale stemmingswisselingen bij 
vrouwen met ADHD 

Communicatie in relaties: privé, werk en studie Super Brains - Krijg de regie van je leven weer in 
handen  

ADHD en slaapproblemen komen bijna altijd samen voor, 
wat de vraag oproept wat er eerst was, en of behandeling 
van slaapproblemen de ADHD kan verbeteren? De laatste 
inzichten o.b.v. onderzoek en klinische ervaring zullen 
hierover worden besproken, en ook wat je er zelf aan kan 
doen. 
Vrouwen met ADHD hebben veel vaker dan gemiddeld 
hormonale stemmingswisselingen in de cyclus, na de 
bevalling en in de overgang. Dit blijkt uit vragenlijst 
onderzoek van PsyQ. Deze drie perioden in het leven van 
vrouwen hebben gemeen dat de oestrogeen spiegel daalt, 
wat mogelijk bij ADHD grotere impact heeft op de 
stemming dan bij andere vrouwen. Onderzoeksplannen en 
behandelopties zullen worden besproken 
 

Deze workshop gaat over de invloed van het 
conceptueel – of beelddenken op de communicatie 
met mensen om ons heen en in allerlei situaties. 
Te denken dat jouw eigen manier van denken het 
meest logisch is, is heel menselijk. Door het denken in 
concepten/beelden/filmpjes vergeten conceptueel 
denkers met regelmaat de ander in hun 
gedachtenpatroon mee te nemen, de ander die veel 
meer in taal en lijnen denkt. Op het moment dat er 
spanning/stress/ongeduld of verveling ontstaat, wordt 
dit nog moeilijker. Een conflict ontstaat dan 
gemakkelijk. 
In deze lezing leg ik uit waardoor het komt en geef ik 
handvaten hoe je dit proces kan beïnvloeden. 
 

Verbeter je lifestyle in kleine stappen en word de 
superversie van jezelf! 
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Workshop D Workshop E  

Stephanie Raber, medeoprichter HOI Foundation Nadia Gombra   
slimmerwerkentraining.nl 
Nadia ontdekte op haar 42ste, dat ze dyslectisch is.  
Zij is zelfstandig ondernemer en adviseert bedrijven 
en overheden in internationale regelgeving. 

 

De kansen van dyslexie Slimmer werken: Slimme tools en technieken voor 
professionals met Dyslexie - Het slimme Agenda Spel 

 

Als dyslect weet Stephanie dat de uitdagingen niet alleen 
liggen bij het lezen en schrijven, maar bij allerlei 
onderdelen in het leven. 
Ondanks de uitdagingen zou Stephanie voor geen goud 
haar dyslexie willen missen!  
Ben je nieuwsgierig waarom dit zo is?  
Kom dan naar de workshop ‘De kansen van dyslexie’ en 
ontdek waar jij en andere dyslectische mensen juist goed 
in zijn. 
 
www.hoi-foundation.nl  

Als dyslecticus heb je veel ideeën, ben je conceptueel 
en innovatief, heb je overzicht, kun je goed vooruit 
zien en denken en kun je goed verbanden leggen. Dat 
is een goede basis voor een mooie loopbaan of een 
interessante eigen onderneming. Echter, vaak wordt 
ook van je verwacht dat je zaken vastlegt en 
administratief verwerkt.  
Lukt het schrijven van een ogenschijnlijk simpele e-
mail, een verslag, scriptie of blog of het maken van 
een spreadsheet je niet of kost het je eenvoudigweg 
te veel tijd? Dat kan zeer frustrerend zijn of - nog 
erger - je carrière of het opzetten van een eigen 
bedrijf dwarsbomen. 
In deze workshop leer je hoe jij slimmer kunt werken 
door gebruik te maken van slimme technologie en 
door administratieve werkzaamheden uit te besteden 
aan een (virtuele) assistent. 

 

http://www.hoi-foundation.nl/
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WORKSHOPRONDE 2   
   
Workshop A Workshop B Workshop C 
Dr. J.J. Sandra Kooij, psychiater PsyQ den Haag en 
associate professor psychiatrie VUMc Amsterdam 

Anne Marie Preusting,  Mind Your Heart Training & 
Coaching 
Trainer-Coach-Therapeut, Neurodiversiteit – Stress, 
Mindfulness - ACT 

Ron Heinrich, Inter-Psy/Psygro - gz-psycholoog. Hij is 
werkzaam bij Inter-Psy/Psygro te Purmerend en 
heeft een eigen praktijk en website: 
http://www.ronheinrich.nl 

ADHD en slaap & Hormonale stemmingswisselingen 
bij vrouwen met ADHD 
 

Mindfulness & neurodiversiteit 
You can’t stop the waves but you can learn how to surf 
 

ADHD in een partnerrelatie 
 

ADHD en slaapproblemen komen bijna altijd samen 
voor, wat de vraag oproept wat er eerst was, en of 
behandeling van slaapproblemen de ADHD kan 
verbeteren? De laatste inzichten o.b.v. onderzoek en 
klinische ervaring zullen hierover worden besproken, 
en ook wat je er zelf aan kan doen. 
Vrouwen met ADHD hebben veel vaker dan gemiddeld 
hormonale stemmingswisselingen in de cyclus, na de 
bevalling en in de overgang. Dit blijkt uit vragenlijst 
onderzoek van PsyQ. Deze drie perioden in het leven 
van vrouwen hebben gemeen dat de oestrogeen 
spiegel daalt, wat mogelijk bij ADHD grotere impact 
heeft op de stemming dan bij andere vrouwen. 
Onderzoeksplannen en behandelopties zullen worden 
besproken. 
 

Er zijn zo veel dingen die onze aandacht vragen dat we 
bij wijze van spreken continu aan staan. Mindfulness 
leert je om een pauze te nemen en af en toe stil te 
staan. Om de automatische piloot met gedachten over 
jezelf even rust te gunnen. Mindfulness is eigenlijk 
niets anders dan bewust aanwezig zijn. Bewust van je 
gedachten en gevoelens en bewust van je lichaam: de 
zon ervaren op je huid of de tranen op je wang. 
Zonder er iets mee te hoeven doen. 
“You can’t stop the waves but you can learn how to 
surf”, zoals John Kabat-Zinn het treffend zegt.  
En daarom past het ook zo mooi bij neurodiversiteit. 
Waarom zou je een ander hoofd willen als je kan leren 
luisteren naar je eigen weerbericht? 
 

Ron Heinrich heeft jarenlange ervaring in de 
behandeling van ADHD, zowel met kinderen als 
volwassenen en echtparen. Volwassenen met ADHD 
bieden veel in en halen ook veel goeds uit een relatie. 
Maar naast de aantrekkingskracht is het vaak ook een 
opgave en soms een gevecht om goed met elkaar om 
te gaan. Het uitstellen van taken waar je geen zin in 
hebt, van jezelf weten dat je iets niet goed aanpakt, 
maar het niet kunnen bijsturen, steeds weer in 
diezelfde valkuil terecht komen - dát is ook ADHD. 
Deze workshop gaat in op deze problemen en 
mogelijkheden om gezamenlijk te werken aan 
verbetering van de relatie. Zowel thuis als in therapie. 
ADHD is een stoornis die samengaat met een enorme 
kracht. Die kracht kan je aanboren. 
 

  

http://www.ronheinrich.nl/
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Workshop D Workshop E  

Gerda Vink (Overview Coach) en Inge Alberts (Alberts 
Organizing) 

Ido van der Waal en Geo van Dam, Bijzondere 
Breinen 
Ido is dyslecticus en add’er en lid van  I&W.  

 

Professional organizing, voor meer rust, ruimte en 
overzicht 

Samendenken: benut de kracht van neurodiversiteit  

 
Meer structuur nodig? 
Begeleiding van een professional organizer biedt 
uitkomst; experts in rust, ruimte en overzicht. 
Als je overzicht mist in je dagelijks leven, snel 
overprikkeld raakt of moeite hebt met het bedwingen 
van de chaos, kan begeleiding door een professional 
organizer veel voor je betekenen. 
Deze afwisselende workshop wordt gegeven door 
Gerda Vink (Overview Coach) en Inge Alberts (Alberts 
Organizing), professional organizers. Beiden zijn  lid 
van de Nederlandse Beroepsvereniging voor 
Professional Organizers  NBPO. 
Gerda en Inge laten je kennismaken met deze vorm 
van dienstverlening en leggen uit waarbij je hen, of 
een van hun 250 collega’s slim kunt inschakelen. Zij 
delen hun ervaringen uit de praktijk en geven handige 
tips en adviezen waarmee je thuis zelf aan de slag 
kunt gaan. 
 

 
Een workshop waarbij ‘samendenken’ wordt ingezet 
om vragen en problemen die er leven met elkaar te 
bekijken, onderzoeken en op zoek te gaan naar 
oplossingen.  
Veel leden van I&W zullen zich herkennen in het beeld 
dat zij ‘anders’ denken dan gemiddeld. De lastige kant 
daarvan krijgt nog veel te veel aandacht. Maar  de 
mooie kant hiervan wordt niet altijd erkend, herkend, 
laat staan benut. En dat is precies wat we in deze 
workshop gaan doen. We gaan de kracht van anders 
ofwel neurodivers denken benutten aan de hand van 
door deelnemers zelf gekozen onderwerpen of 
vraagstukken.  
Vooraf gaan we iedereen vragen welke thema’s, 
onderwerpen, vraagstukken je graag behandeld zou 
willen zien. Denk alvast eens na hierover 
 

 

 


