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meer ,

Waarom

voor het zelfbeeld in de behandeling van ADHD?

en gerichte aandachteerder



… begint in de kindertijd …

? +

Graag naar school gaan

Stil zitten

Goed luisteren

Schrijven ook leuk vinden

Huiswerk goed maken

Niet meer voor mijn beurt praten

Op tijd beginnen met…

Aantekeningen goed bijhouden



… het is er altijd …

- +

Graag naar school gaan
Stil zitten

Goed luisteren
Schrijven ook leuk vinden

Huiswerk goed maken
Niet meer voor mijn beurt praten

Op tijd beginnen met…
Aantekeningen goed bijhouden

Mijn kamer opruimen
Mijn gymspullen niet meer vergeten

Niet meer druk doen
Niet meer voor mijn beurt praten

Opletten in de klas



…. gewoon wat beter op (jezelf) letten … 

- +

Graag naar school gaan
Stil zitten

Goed luisteren
Schrijven ook leuk vinden

Huiswerk goed maken
Niet meer voor mijn beurt praten

Op tijd beginnen met…
Aantekeningen goed bijhouden

Mijn kamer opruimen
Mijn gymspullen niet meer vergeten

Niet meer druk doen
Niet meer voor mijn beurt praten

Opletten in de klas
Niet meer zitten dromen

Niet meer drammen
Altijd goed luisteren

Op tijd naar bed gaan
Op tijd opstaan

Gezond eten
Gaan sporten
Beter plannen

Geen afspraken meer vergeten



…. nu gaat het wel lukken …

- +

Graag naar school gaan
Stil zitten

Goed luisteren
Schrijven ook leuk vinden

Huiswerk goed maken
Niet meer voor mijn beurt praten

Op tijd beginnen met…
Aantekeningen goed bijhouden

Mijn kamer opruimen
Mijn gymspullen niet meer vergeten

Niet meer druk doen
Niet meer voor mijn beurt praten

Opletten in de klas
Niet meer zitten dromen

Altijd goed luisteren
Niet meer liegen

Op tijd naar bed gaan
Op tijd opstaan

Gezond eten
Gaan sporten
Beter plannen

Geen afspraken meer vergeten
Nu wel op mijn spullen passen

Op tijd komen
Alles afmaken

Een goed schema maken
Niet meer onredelijk uitvallen



... ik moet gewoon wat beter mijn best doen …

- +

Graag naar school gaan
Stil zitten

Goed luisteren
Schrijven ook leuk vinden

Huiswerk goed maken
Niet meer voor mijn beurt praten

Op tijd beginnen met…
Aantekeningen goed bijhouden

Mijn kamer opruimen
Mijn gymspullen niet meer vergeten

Niet meer druk doen
Niet meer voor mijn beurt praten

Opletten in de klas
Niet meer zitten dromen

Altijd goed luisteren
Niet meer liegen

Op tijd naar bed gaan
Op tijd opstaan

Gezond eten
Gaan sporten
Beter plannen

Geen afspraken meer vergeten
Nu wel op mijn spullen passen

Op tijd komen
Alles afmaken

Een goed schema maken
Niet meer onredelijk uitvallen

Niet meer drammen
Een goede agenda bijhouden

Niks meer uitstellen



… ik leer het nooit…

- +

nooit goed of goed 

genoeg is



… en omdat je denkt dat je de enige bent …

- +

SCHAAMTE



Hoe vaak heb je problemen met het afhandelen van de losse eindjes van een project, als het 
uitdagende deel eenmaal achter de rug is?

Hoe vaak heb je er problemen mee om zaken op orde te krijgen als je een taak moet verrichten 
die organisatietalent vereist?

Hoe vaak kost het je moeite om afspraken of verplichtingen te onthouden?

Als je een taak hebt waarvoor je veel moet nadenken, hoe vaak vermijd of vertraag je de start 
van die taak dan?

Hoe vaak friemel je met je handen of trappel je met je voeten als je lange tijd moet zitten?

Hoe vaak voel je je overactief en gedwongen om dingen te doen, alsof je wordt aangedreven 
door een motor? 



Cognitieve gedagstherapie

G-schema:

• Inzicht gevend

•Automatische negatieve gedachte

Wat bleef…



chronisch

tekortschieten

overcompenseren



+

Betrokken Harde werker

Verantwoordelijk

DoorzetterOptimistisch

Zorgzaam

Enthousiast

(ADHD)



ADHD behandeling

En / of

PE

VAARDIGHEDEN



De basis

Motiverende gespreksvoering

•Partnerschap

•Acceptatie

•Compassie

•Ontlokken



De groep



De vaste opbouw





De eerlijke regels

• Het gaat om wat je doet

• Met milde discipline

• Met kleine stapjes ga je nog steeds vooruit

• Je kunt het niet verkeerd doen

• We willen graag weten hoe je je voelt

• Praat tegen jezelf alsof je tegen een goede vriend of vriendin 

zou praten



De geloofwaardigheid, het witboek en eigenschappen

• Mijn gezonde zelfbeeld is…

• De geloofwaardigheid is … %?

• Het is niet minder, omdat …?

• Deel twee witboekgebeurtenissen

• Deel twee positieve eigenschappen



Groepsberichten 

Hoi! 

mijn gezonde zelfbeeld is: ik ben goed zoals ik ben

mijn geloofwaardigheid is: 80% 

waarom geen 75%? 

ik begin steeds beter te beseffen dat ik het me minder aan begin te trekken 

wat anderen van mij denken



Tiny Habit



De 1-minuutmethode

Enthousiast

Vriendelijk 

Zorgzaam

Gezellig

Betrouwbaar

Deskundig

Moedig

Doorzetter

Betrokken

Sportief

Gemotiveerd

Duidelijk

Harde werker

Zelfstandig

Leergierig

Creatief

Sociaal

Blijmoedig

Ongedwongen

Vastberaden

Never a dull moment
Bevlogen

Positief

Oplossingsgericht

Gepassioneerd

Vergevingsgezind

Intelligent

Improvisatietalent

Rechtvaardig

Inventief

Daadkrachtig

Trouw

Energiek

Wijs

Inspirerend

Eigenzinnig

Kleurrijk

Verbindend

Excentriek

Gedreven

Humoristisch

Meelevend



+

Betrokken Harde werker

Verantwoordelijk

DoorzetterOptimistisch

Zorgzaam

Enthousiast

(ADHD)



Het positief verhaal



Het terugvalpreventieplan


