
Mindfulness bij ADHD 

• Carlein Karimoen 

• Psycholoog / 

Mindfulnesstrainer / 

ACT-trainer 

• PsyQ ADHD voor 

volwassenen 

 



Wat is Mindfulness? 

Wat weten jullie er van? 



Mindfulness 

• Met een bewuste intentie en op een vriendelijke 

manier (intentie) 

 

• aandacht geven aan het Hier en Nu (vaardigheid) 

 

• zonder te oordelen (houding) 

 





Oorsprong 

• Boeddhisme 

• 8 weekse training ontwikkeld door Kabat – Zinn 

• MBSR (stress reductie) voor chronische pijn / ziekte 

• MBCT (cognitieve therapie) voor terugvalpreventie van 

depressie 

• MBI  



‘De’ Mindfulness training 

 

• 8 bijeenkomsten van 2,5 uur 

 

• Cognitieve gedragstherapeutische technieken 

• plannen van activiteiten 

• gedachten als gedachten zien 

 

• Ongeveer 15 – 60 minuten per dag thuis oefenen! 



Een wijze les 

• https://www.youtube.com/watch?v=HeOLas58buw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HeOLas58buw


Heb je het goed gehoord? 

Yesterday is History 

Tomorrow is a Mystery 

But today is a Gift 

That’s why we call it  ‘The Present’ 

 

 



Best lastig als je ADHD hebt.. 



 Mindfulness voor ADHD 

• Lidia Zylowska; Mindfulness bij volwassenen met ADHD 

• Lotte Janssen; aandacht voor aandacht (promotie-onderzoek 

naar Mindfuness voor volwassenen met ADHD)  

• Peter Malinowski; neural mechanisms of  attentional control in 

mindfulness meditation 

• Susan Bögels en promovenda Renée Meppelink hebben 

Mindfulness onderzoek gedaan bij 160 kinderen met positieve 

resultaten 



Zelfregulatie 

• Het vermogen om bewust je aandacht, gedachten, 

emoties, impulsen en handelingen te sturen 

• Jezelf  toespreken en onmiddellijke behoeftebevrediging 

uitstellen om naar een doel in de toekomst te streven 

 



ADHD en zelfregulatie 

• Mensen met ADHD hebben vaak hun leven lang moeite 

met zelfregulatie 

• Gevolgen: doelen niet bereiken, frustratie, stress en 

zelftwijfel 

 



Zelfregulatie verbeteren door de 

aandachtsspier te trainen: hoe dan?  

• Kies een object in het hier en 

nu en vestig je aandacht erop 

• De aandacht dwaalt af 

• Merk het afdwalen op 

• Laat de afleiding los 

• Breng de aandacht weer terug 

naar het focuspunt 



Wat zijn ‘objecten’ in het hier en nu? 

 



Wat zijn ‘objecten’ in het hier en nu? 

 

• Alles wat je ziet 

• Alles wat je hoort 

• Alles wat je voelt 



Meditatie met zintuigen 

 



Veel oefenen 

• Formele oefeningen: bodyscan, yoga en zitmeditatie 

• Loopmeditatie 

• Informele oefenen: dagelijkse routine-activiteiten 



Wat is mindfulness niet…. 

• Het is geen ander woord voor ontspanning 

• Het is niet het repeteren van (positieve) gedachten 

• Het is geen religie of  geloof 

• Het is geen manier om je hoofd leeg te maken 

• Het is geen manier om jezelf  onder controle te brengen 

 

 



        Before ...... 
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         After…… 
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Back to the breath.... 

 



Enkele aanpassingen  

 



3 ankers 



Driehoek van gewaarzijn 

gedachten 

gevoelens lichaam 



3 minuten ademruimte 

• Stap 1: bewust van gedachten, gevoelens en 

sensaties 

• Stap 2: focus van aandacht naar de adem 

• Stap 3: uitbreiden naar lichaam als geheel 



Hindernissen 

• Verlangen 

 

• Afkeer 

 

• Vermoeidheid, loomheid, luiheid 

 

• Onrust 

 

• Twijfel 

 



Helpende factoren 

• Geduld 

• Vertrouwen 

• Je kunt altijd opnieuw beginnen 

• Niet oordelen 

• Niet streven 

• Acceptatie 

• Loslaten 

• Compassie, vriendelijkheid 

 



Acceptatie 

Geef  me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen, 

de kalmte om te accepteren wat ik niet kan veranderen, 

en de wijsheid om het verschil tussen beide te kennen 
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Bodyscan 



Bodyscan: Mindfulness ervaren 

• Intentie 

• Richten van de aandacht 

• Steeds opnieuw beginnen  

• Vriendelijk, milde houding 



Monkey Mind 

• https://www.youtube.com/watch?v=qxyVCjp48S4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qxyVCjp48S4


Blue sky 

• https://www.youtube.com/watch?v=kmvVwD4_KYo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kmvVwD4_KYo


Nog een testje 

https://www.youtube.com/watch?v=UfA3ivLK_tE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UfA3ivLK_tE






        Websites 

• www.mindfulness-trainingen.nl 

• www.seetrue.nl 

• Leuke app: Headspace 

• Contact: c.karimoen@mondriaan.eu 

 

  

http://www.mindfulness-trainingen.nl/
http://www.mindfulness-trainingen.nl/
http://www.mindfulness-trainingen.nl/
http://www.seetrue.nl
mailto:c.karimoen@mondriaan.eu

