
Welkom bij ‘Breinen zonder grenzen’

Vraag 1

Mijn beroep:

• verpleegkundige

• arts

• psycholoog

• anders

Vraag 2

In mijn werk neem ik leerproblematiek 
mee in de diagnostiek en behandeling:

• zeker / altijd

• soms

• nooit

Als het digitaal lukt, willen we graag vragen of u de vragenlijst alvast wil invullen. 
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Breinen zonder grenzen
Wetenschap ziet dat Adhd en Dyslexie overlappen, dus neem dit mee in behandeling.

Werk aan kwaliteiten en talentenvergroting van de mens die je behandelt.  



Voorstellen

Elizabeth Manders

• Amazing dyslect

• Neurodivers

• Arkin GGZ Amsterdam

• Neurodiversiteitscoach

• Erg goed in netwerken

• Gepassioneerd tuinier

Michel Nelwan

• Klinisch neuropsycholoog

• Neurotypisch

• EMC Sophia kinder- en 
jeugdpsychiatrie

• Supervisor en docent

• Is nieuws- en leergierig

• Speelt aardig gitaar



Wie hebben wij eigenlijk voor ons?
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Wat is nou eigenlijk aandachtstekort?

En hoe meten we dat dan eigenlijk?



Criteria van aandachtstekort

• Slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details of maakt achteloos fouten in schoolwerk, werk of bij 
andere activiteiten

• Heeft vaak moeite de aandacht bij taken of spel te houden

• Lijkt vaak niet te luisteren als hij/zij direct aangesproken wordt

• Volgt vaak aanwijzigingen niet op en slaagt er vaak niet in schoolwerk, karweitjes af te maken of verplichtingen op 
het werk na te komen (niet het gevolg van oppositioneel gedrag of het onvermogen om aanwijzigingen te begrijpen)

• Heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten

• Vermijdt vaak, heeft een afkeer van of is onwillig zich bezig te houden met taken die een langdurige geestelijke 
inspanning vereisen (zoals school- of huiswerk)

• Raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of bezigheden (bijvoorbeeld speelgoed, huiswerk, potloden, 
boeken of gereedschap)

• Wordt vaak gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels

• Is vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden



• ADHD als volgehouden aandachtsprobleem
• ADHD als basaal informatieverwerkingsprobleem





Multiple Pathway modellen: Hot & Cold Executive Functions

Sonuga-Barke, 
2003



Multiple pathway modellen


