
om de ADHD-storm
te laten afnemen

10 tips



10 tips om de ADHD-storm te laten afnemen

1) Structuur en regelmaat

2) Balans tussen beweging en rust

3) Maak een planning en hou je daar aan!

4) Visualiseren

5) Zorg voor een checklist

6) Ruis accepteren

7) Maak heldere afspraken

8) Open communicatie

9) Zorg voor een notitieboekje

10) Ga aan de slag met een goede coach



1) Structuur en Regelmaat

Zorg ervoor dat je elke dag
een vast ritueel hebt.
Opstaan op dezelfde tijd,
aankleden, tandenpoetsen,
ontbijten. Alles op dezelfde
tijd en volgorde. Dit geeft
rust in jouw hoofd, want je
hoeft niet na te denken
over wat en wanneer je iets
moet doen.



Zorg voor voldoende
beweging. Bewegen kan
voor rust zorgen in jouw
hoofd. Zoek een sport die
je leuk vindt of ga een stuk
wandelen of fietsen. Soms
kan yoga of mediteren jou
ook helpen. Kortom zoek
iets wat bij jou past!
Neem naast voldoende
beweging ook de tijd om te
rusten. Mensen met ADHD
kunnen te weinig slaap
krijgen door het laat
inslapen en vroeg wakker
worden. Ga op vaste tijden
naar bed en wordt ook
wakker rond dezelfde tijd.

2) Balans tussen beweging en rust



3) Maak een planning en hou je daaraan!

Maak elke week een
planning met alles wat je
de komende week gaat
doen. In die planning zet je
al jouw gewoontes van de
dag met het tijdstip erbij,
jouw rustmomenten, maar
ook al jouw afspraken en
op welk tijdstip je van huis
moet gaan om op tijd te
zijn. Maak van deze
planning een foto. Zo heb
je de planning ook in jouw
telefoon staan en kun je
altijd even checken wat de
volgende stap is.



Mensen met ADHD
reageren erg goed op
visuele aanwijzingen. Zorg
voor kleuren in jouw
schema's/planningen die
belangrijk zijn. Ze vallen
dan meteen op, waardoor
jij ze niet kunt vergeten.

4) Visualiseren



5) Zorg voor een checklist

Maak een lijstje van alles
wat je nodig hebt bij jouw
schema/ planning. Op deze
manier kun je afvinken en
hoef je niets te vergeten.
Dit geeft ruimte in jouw
hoofd, omdat je niet hoeft
te onthouden of je iets al
wel of niet hebt gedaan.
Maak bij die checklist
gebruik van bijv. jouw
mobiele telefoon. Er zijn
genoeg apps waarmee je
een checklist kunt maken.
Zo raak je de checklist ook
niet makkelijk kwijt.



6) Ruis accepteren

Rust in het hoofd is voor
iemand met ADHD heel
wenselijk, maar soms niet
altijd haalbaar.
Je hebt altijd te maken met
invloeden van buitenaf, die
je niet kunt uitschakelen.
Denk eens aan een
grasmaaier of een
bladblazer. Door te
accepteren dat het er is
geeft minder irritatie dan je
ertegen te verzetten.



Maak afspraken die
makkelijk voor jou te
onthouden zijn. Is een
afspraak niet duidelijk,
vraag dan om die
helderheid. 

7) Maak heldere afspraken



Geef aan dat je ADHD hebt
en dat dingen in jouw
hoofd anders gaan dan bij
andere mensen zonder
ADHD. Niet om het als
excuus te gebruiken, maar
om begrip te krijgen
waarom jij steeds
afspraken vergeet, niet
goed lijkt te luisteren of
steeds te laat komt. Zo
voorkom je irritaties bij
anderen en ook bij jezelf,
want je doet het niet
expres!

8) Open communicatie



Elke gedachte die in jouw
hoofd komt kun je
opschrijven. Zo hoef je de
gedachte niet te
onthouden, maar geef je
het een plekje. Hiermee
creëer je ruimte voor zaken
die belangrijk zijn en kun je
al die overige gedachten
voor later bewaren. Vind je
een notitieboekje
onhandig, omdat je die
kwijt raakt? Dan heb je ook
hiervoor hele handige apps
voor op jouw telefoon.

9) Zorg voor een notitieboekje



Blijf niet rondlopen met alle
dingen waarin je vastloopt.
Zoek een coach die jou kan
helpen met de storm in
jouw hoofd!
Ga voor een coach
waarmee je een klik hebt
en waarvan jij denkt dat
diegene jou kan helpen!

Voor meer informatie:

10) Ga aan de slag met een goede coach


