
Ervaringsdeskundig professional. 

Miriam Wauters 
Verpleegkundig Specialist GGZ 

 
 



(poten'ële)	belangenverstrengeling	 Geen		

Voor	bijeenkomst	mogelijk	relevante	
rela'es	met	bedrijven	

Bedrijfsnamen	

•  Sponsoring	of	onderzoeksgeld	

•  Honorarium	of	andere	(financiële)	
vergoeding	

•  Aandeelhouder	
•  Andere	rela'e,	namelijk	…	

		

•	GEEN	
•	GEEN	
	
•	GEEN	
•	Gebruik	zelf	medica'e	voor	ADHD	

	

	

	

Disclosure	belangen	workshopleider		

Miriam	Wauters	

26/01/2017	

	

Belangenverstrengeling	



Inhoud 
 
o  Eigen verhaal 
o  Wat betekent dit nu voor mijn werk? 
o  Ervaringen van patiënten en collega’s 
o  Wat heeft het mij gebracht 
o  Met dank aan: 

o  Gosia Hooijer-Wojciechowska 
o  Kevin Roberts; https://www.facebook.com/videogamejunkie1?fref=ts 
o  Omdenken; https://omdenken.nl 



Mijn eigen verhaal 
 
o  Een goede leerling 
o  Met tegenzin naar school 
o  Twee keer blijven zitten 
o  Naar kostschool gestuurd 
o  Van school gestuurd 
o  Van atheneum naar havo gegaan 
o  Na zeven jaar “per ongeluk” gehaald 
o  Schoevers was geen succes 
o  Verpleegkunde A met enige moeite gehaald 
o  Functioneerde redelijk, nooit met plezier 

 
 



Mijn eigen verhaal 
 
o  Getrouwd met Martin 
o  Twee zonen, Merijn en Wouter 

o  Altijd onzeker 
o  Overleven 
o  Op zoek naar structuur 

 

 



Miriam Wauters 
 
Een 55-jarige vrouw, bekend met een 
aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, het 
gecombineerde type. 
 
Medicatie: 

o  Strattera 80 mg 1 dd 1 caps 
o  Dexamfetamine retard 15 mg 1 dd 1 tabl 
o  Melatonine 3 mg 1 dd 1 tabl 
 

VG: 
Instabiele opvoedingssituatie met als gevolg laag 
zelfbeeld waarvoor psychotherapie 
 

 



Na de diagnose 
 
Van matig functionerende verpleegkundige naar: 
o  Opleiding SPH en VS-GGZ 
o  28-uur werkzaam bij PsyQ ADHD 
o  Nul-urencontract Mondriaan GGZ, bureau opleidingen 
o  Gastdocent HS Zuyd 
o  Bestuur Netwerk ADHD 
o  Medeoprichter ADHD Café Maastricht 





Wat heeft mij geholpen? 
o  Psychotherapie 
o  Weten wat ik heb 
o  Medicatie 
o  Duizend routines 
o  Veel buiten zijn, zonlicht 
o  Sport 
o  Mindfulness 
o  Yoga 
o  Smartphone/tablet 
o  “Tiny Habits” 
o  Hello Fresh 





Basis 
 

o Rolmodel 
o Cognitief en dynamisch model van ADHD 
o Leefstijltraining 
o Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 
o Presentiemethode 

 
 



Mythes ontkracht 
o Eerlijk 
o  In het hier en het nu leven 
 

o Schaamte bespreekbaar maken 
o ADHD mag er zijn 



Thema’s 
o  Zelfbeeld 
o  De pijn van de afwijzing 
o  Zelfcompassie 
o  Controle 
o  Loslaten 
o  Comfortzone 
o  Inspanning 



Therapeutische relatie 
 
Er onvoorwaardelijk zijn voor de ander, de relatie staat 
centraal, gelijkwaardig, liefdevolle trouw. 
Tijdens het contact in het hier en nu zijn, oprechte 
aandacht en duidelijkheid. 
Balans: 
o  Bij de hand nemen, autonomie 
o  Milde discipline 
 



Inhoud werk VS-GGZ 
o  Intakes 
o  Diagnostisch onderzoek ADHD 
o  Farmacotherapie 
o  Individuele- en groepstherapie 

o  Psycho-educatie 
o  Vaardigheidstraining 
o  Zelfbeeldtraining 

 



Cognitief gedragstherapeutisch model ADHD volgens S.A. Safren 

ADHD, in aanleg aanwezig 
(aandacht, inhibitie) 

Problemen met organiseren, 
planning, omgaan met uitstellen, 

vermijden, afleidbaarheid  

Stemmingsklachten: 
Depressie, schuldgevoel, angst/spanning, 

boosheid 

Beperking in het dagelijks leven 

Negatieve gedachten en 
overtuigingen 

(negatief zelfbeeld) 

Herhaling van: 
• Falen 

• Onderpresteren 
• Relatieproblemen 

 



… dus, volgens Safren…	
o  ADHD (in aanleg/biologie) leidt tot: 
Ø  faalervaringen 
Ø  negatieve zelfwaardering 
Ø  disfunctionele overtuigingen/emoties/gedrag 
Ø  disfunctionele schema’s 
Ø  herhaling & bevestiging 



Dynamisch model 
 
Overcompensatie van negatief zelfbeeld, 
minderwaardigheid en kwetsbaarheid door: 
•  Overmatig presteren, perfectionisme; meedogenloze 

normen 
•  Overmatig zorgen voor de ander; zelfopoffering 
•  Zich rechten toe-eigenen; superioriteit 



Vervolg dynamisch model 
 
Toegeven aan / in stand houden door: 
•  Je extreem aanpassen, klein maken; onderwerping 
•  Voortdurend goedkeuring, erkenning en waardering 

zoeken 
•  Je afhankelijk opstellen, anderen claimen 
•  Je onbekwaam, mislukt voelen 
•  Jezelf verdoven (eten, middelen, werk), onthechten 

(muur) 

•  Presentatie ADHD en zelfbeeld, Gosia Hooijer-Wojciechowska 
•  http://www.adhdvrouw.nl/wp-content/uploads/2016/06/ADHD-zelfbeeld-van-Gosia-Hooijer.pdf 

 



Mijn eigen ervaring in mijn werk? 

•  Ik heb ADHD 
•  Keuze 
•  Eigen ervaringen 
•  Collega’s; wij hebben een collega met ADHD 
 



Ervaringsdeskundig professional 
 
o Kwetsbaar opstellen 
o Over afstand en nabijheid 
o Zelfbeeld 
o Zelfvertrouwen 

 
 

 



Wat heb je nodig 
 

o Voldoende afstand van je eigen ziekteproces 
o Introspectie 
o Uit kunnen gaan van talent en kracht 
o Dit alles naast de normale kennis, 

professionaliteit, passend bij je functie en 
opleiding 

 
Een werknemer als alle anderen 





Reacties patiënten 
•  “Ik vind het leuk dat u die eigen voorbeelden gebruikt, dit maakt het 

lichter” 
•  “Nooit gerealiseerd dat je met ADHD een normaal leven kunt leiden”  
•  “Ik wist het al, de manier waarop jij je agenda bijhoudt herken ik” 
•  “Fijn om te zien dat het bij jou ook wel eens misgaat” 
•  “Leuk om te zien hoe jij het doet” 
•  “Belangrijk dat je je eigen ervaringen niet als zaligmakend neerzet” 
•  “Ik voel me beter begrepen” 
•  “Prettig dat je een vrouw ben, vrouwendingen  zijn gemakkelijker 

bespreekbaar” 
•  “Prikkelt, enerzijds het gevoel dat dit goed is; soms ook een 

rotgevoel na een gesprek” 
•  “We dwalen samen af en toe af in het gesprek, dat helpt bij de 

acceptatie, dat ADHD er mag zijn” 





Ervaringen collega’s 
•  Patiënten zijn opgelucht als ze horen dat er iemand in ons team werkt 

die zelf ADHD heeft.  
•  Ze willen vaak bij jou in behandeling, ze hebben het gevoel beter 

begrepen te worden 
•  Soms ook niet, “die zal wel veel te chaotisch zijn” 
•  Meerwaarde als jij betrokken bent bij de psycho-educatie of 

vaardigheidstraining 
•  Van jou nemen ze net iets meer aan 
•  Ze geloven het als jij zegt dat iets kan helpen, omdat het bij jou ook 

geholpen heeft 
•  Door jou zien ze dat je, ondanks ADHD, toch goed terecht kunt komen 
•  Die zogenaamde self disclosure, uiting geven aan je eigen narcisme 

(geen directe collega‘s) 
•  Misschien is er ook een placebo-effect, je bent overtuigd van wat je 

brengt, dat maakt dat mensen het gemakkelijker oppakken 
 



Eigen ervaring 
o  Werk met plezier 
o  Acceptatie collega’s 
o  Acceptatie patiënten 
o  Acceptatie van mezelf 
o  Sterke kanten ADHD 

o Betrokkenheid 
o Enthousiasme 
o  Intuïtie 
o Bewust inzetten hyperfocus 



De toekomst 
o Overdracht kennis 
o  Tiny Habit 

o  Zelfbeeldtraining 
o Vaardigheidstraining 

o Onderzoek 
o Meerwaarde van ervaringsdeskundig professional 
o Yoga 



Take home message 
 
 

o Geen compassie zonder zelfcompassie 
o Geen verandering zonder inspanning 
o Geen inspanning zonder bewust zijn 
o Geen bewust zijn zonder kennis 
o Practice what you preach 




