
FOCUS op je AD(H)D, wat
‘doe’ je ermee?!

Behandelmodule voor jongeren met AD(H)D





Thema’s pubers/AD(H)D



Ontstaan FOCUS module

• Deeltijdbehandeling voor onthechte jongeren van 12 – 16 jaar met 
AD(H)D en/of een gedragsstoornis.

• Nieuwe opzet. Integraal aanbod met verschillende modules, 
waaronder FOCUS. Doorstroom mogelijk. Vraag ‘gestuurd’ werken.

• GRIP-Team: GZ-psychologen (2), systeemtherapeuten (2), 
sociotherapeut (1), psychomotore therapeut (1).

G= gedrag R= regulatie I= intensieve P= psychiatrie



Integraal aanbod GRIP
• Move (motiveringstraject 4 x)
• Focus (omgaan met je AD(H)D 10 x)
• Keep Control (omgaan met emotieregulatie 10 x)
• Keep Control Plus (omgaan met emotieregulatie door praktijk 10x)
• Valkuilentherapie (schematherapie  6-9 maanden)
• Systeemtherapie/ouderbegeleiding (naast groepsbehandeling 

must!)
• Omergroep (waakzame zorg/geweldloos verzet/nieuwe autoriteit)
• Medicamenteuze behandeling



Indicatie FOCUS

• Jongeren van 12-18 jaar vanaf middelbare school.
• Diagnose met ADHD/ADD
• IQ >80
• Moeilijkheden in de thuissituatie en/of op school.



Doelen FOCUS
• Inzicht vergroten oorzaken en gevolgen voor het dagelijks 

functioneren d.m.v. psycho-educatie met betrekking tot ADHD en 
puberteit.

• Inzicht vergroten in verschillende schoolse vaardigheden, zoals 
leerstijlen (bekeken vanuit ADHD diagnose).

• Vergroten van het probleem oplossend vermogen van de jongere 
(leeftijdsfase/ADHD problematiek). Verbeteren vaardigheden 
jongeren in het kader van zelfredzaamheid, plannen en organiseren 
en sociaal emotionele vaardigheden (omgang problematiek ontstaan 
uit ADHD).



Opzet FOCUS

Frequentie en duur

Groepsaanbod
• Wekelijks.
• 10 sessies van 90 minuten, waarvan 2 ouderbijeenkomsten

Individueel aanbod
• Wekelijks
• 10 sessies van 45 – 60 minuten, ouders/gezin betrekken naar wens



Programma
• Kennismaking/uitwisseling (bewustwording, doelen inventariseren) 
• Psycho-educatie ADHD/ADD (medicatie wel of niet?) gekoppeld aan levensfase 

(puberbrein)
• Concentratie
• Focussen ‘hoe doe je dat?’
• Leervaardigheden/leerstijlen
• Ouderbijeenkomst (zonder jongeren)
• Plannen en organiseren
• Agendagebruik/gebruik Magister
• Communicatie 
• Groepsdruk/Social media
• Terugblik en herhalen.
• Ouderbijeenkomst (met jongeren) + gezinsevaluatie plannen



Kracht van FOCUS
• Ervaringsgericht
• Evidence based versus practice based
• Taal/filmpjes (visuele leerstijlen)
• Groepsaanbod + samenstelling (max 6 jongeren)
• Thema’s aansluiten op de vraag
• Evt. extra ouderbegeleiding en consultatie/begeleiding op school
• Differentiëren in:

• ADHD – ADD
• Leeftijd
• Onderwijs niveau







Visueel maken en spelelement 





Multitasken…. Wat kan wel samen?!

• Sporten + muziek luisteren
• Moeilijke sommen maken + bellen met een vriend/vriendin
• Gesprek voeren + appen
• Pizza eten + kletsen met vrienden + muziek luisteren
• Gebruiksaanwijzing lezen + gesprek voeren
• Internetten + bellen met vriend + huiswerk maken
• Auto rijden + praten met bijrijder + muziek luisteren
• Instrument bespelen + zingen







Basis GGZ versus gespecialiseerde GGZ



DOEN!

• Oefening met wiebelplank en bal (doen)
• Blokken bouwen met bokshandschoenen (uitleggen)



What the Internet is Doing to Our Brains.mp4


