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1. ADHD: kenmerken en symptomen

1.1 Wat is ADHD?

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ook wel 
aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit genoemd. Problemen kunnen zich 
op drie gebieden afspelen: aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsief gedrag. 
Over mensen met ADHD wordt wel gezegd dat bij hen ‘de rem ontbreekt’. 

      Aandachts- en concentratieproblemen

•	 Snel	afgeleid	zijn	door	prikkels	van	buitenaf	en	eigen	gedachten
•	 Dingen	vergeten
•	 Dingen	niet	afmaken
•	 Moeite	met	luisteren
•	 Alles	tegelijk	doen
•	 Vaak	dingen	kwijt	raken	en	niet	terug	kunnen	vinden
•	 Moeite	hebben	met	details

Hyperactiviteit of overbeweeglijkheid

•	 Grote	beweeglijkheid,	zoals	bewegen	met	handen	en	voeten,	maar	ook	
wiebelen en friemelen

•	 Moeite	met	stil	zitten
•	 Innerlijke	rusteloosheid
•	 Alsmaar	bezig	zijn
•	 Moeite	hebben	te	stoppen	met	praten

Impulsiviteit

•	 Doen	zonder	erover	na	denken
•	 Mensen	in	de	rede	vallen	en	er	dingen	uitflappen
•	 Niet	op	je	beurt	kunnen	wachten
•	 Opdringerig	overkomen
•	 Impulsief	geld	uitgeven	of	gokken
•	 Impulsief	zijn	in	het	aangaan	en	afbreken	van	relaties	of	banen

Het is goed te beseffen dat ieder mens uniek is en dat bij lang niet iedereen de 
symptomen in dezelfde mate voorkomen.
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1.2 Veel voorkomend probleem

Zeker drie op de 100 kinderen in Nederland heeft ADHD, waarvan 1 ernstig. 
Ongeveer 30-60% houdt klachten als volwassene. Dat zijn dus ongeveer 100.000 
volwassenen in Nederland. Je bent dan ook niet de enige student op de Universiteit 
Leiden met ADHD. Er zijn ongeveer 1500 studenten met een functiebeperking. 
Daarvan heeft 5% ADHD. 

1.3 Wat is ADD?

ADD wordt in de maatschappij meestal gerekend onder ADHD. Waar men van 
ADHD wel zegt dat er sprake is van ‘Alle Dagen Heel Druk’, zo worden mensen 
met ADD soms aangeduid met ‘Alle Dagen Dromerig’ (Ettema-Essler, 2009).

Aandachts- en concentratieproblemen

Mensen met ADD hebben vooral te maken met een aandachtstekort. Daarin is 
duidelijke overlap met ADHD. 

Geen hyperactiviteit of overbeweeglijkheid

Mensen met ADHD hebben naast aandachtstekort ook veel last van hyperactiviteit. 
Dat geldt niet voor mensen met ADD. Mensen met ADD zijn namelijk meer naar 
binnen gericht.

Impulsiviteit

Op het gebied van impulsiviteit  zijn er ook vaak verschillen tussen mensen met 
ADHD en ADD. 

•	 Mensen	met	ADHD	kunnen	heel	impulsief	zijn	in	het	nemen	van	
beslissingen. Grote beslissingen kunnen zij in een handomdraai maken. 
Vaak zijn ze dan niet goed overdacht, wat later tot allerlei problemen kan 
leiden.  
Iemand met ADD zal eerder overspoeld raken door alle mogelijkheden 
en daardoor niet goed tot een beslissing kunnen komen. 

•	 Een	ander	voorbeeld	is	het	onderbreken van gesprekspartners. 
Mensen met ADHD laten een ander vaak niet uitpraten omdat ze een 
gedachte direct willen uiten. Mensen met ADD kunnen de ander ook 
onderbreken, maar doen dit eerder omdat ze bang zijn dat ze anders 
vergeten wat ze wilde zeggen. 

•	 De	persoon	met	ADHD	heeft	vaak	geen	oog	voor	de	ander	en	wat	die	
aan het doen is en het kan dan ook overkomen alsof hij of zij over de 
ander heen walst. Dit gebeurt minder snel bij mensen met ADD. Zij 
voelen zich eerder overweldigd door alle impulsen, wat kan leiden tot 
geremdheid in het contact. 
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De grote verschillen tussen ADHD en ADD maken dat wat werkt voor iemand met 
ADHD niet per definitie hoeft te werken voor iemand met ADD. Hou daarom bij 
het lezen van de informatie in dit e-book brochure in je achterhoofd dat sommige 
tips voor jou kunnen werken en andere tips niet. Neem de tijd om te onderzoeken 
wat voor jou wel of niet werkt. 

1.4 Moeilijkheden bij studeren met AD(H)D 

ADHD kan studeren flink lastig maken. Zo kun je denken aan de volgende 
moeilijkheden: 

•	 De	hoeveelheid	lees-/leerstof	niet	op	tijd	afkrijgen,	doordat	je	moeite	hebt	
met:

o grote hoeveelheden
o overzicht krijgen 
o plannen
o afgeleid raken

•	 	Moeite	hebben	met	colleges,	omdat:
o  je niet lang stil kunt zitten 
o je snel afgeleid wordt 

•	 Werkgroepen	lastig	vinden,	bijvoorbeeld	doordat:
o je niet goed stil kunt zitten
o je moeilijk je beurt af kunt wachten
o je moeite hebt met communicatie doordat je niet goed luistert, of 

teveel praat
•	 In	practica	of	bij	opdrachten	vind	je	het	moeilijk	instructies	goed	op	te	

volgen.
•	 Studietaken	moeizaam	uitvoeren	door	bijvoorbeeld:

o niet goed langere tijd met iets bezig kunnen zijn 
o van de ene activiteit al snel weer in de andere activiteit overgaan.
o dingen kwijtraken (opdrachten, aantekeningen en je agenda)
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2.  Studeren aan de Universiteit: regelingen en   
 voorzieningen

2.1 Inleiding

Studeren aan een Universiteit verschilt in grote mate van studeren op de 
middelbare school of op het HBO. Er wordt een grote zelfstandigheid van je 
gevraagd, waarbij je zelf uit moet zoeken waar je moet zijn voor colleges en 
werkgroepen en wanneer deze zijn. In het algemeen zijn er minder contacturen. 
Dat betekent dat je meer uren moet besteden aan zelfstudie. En dat vraagt dan 
weer dat je jezelf kunt sturen en goed kunt plannen. Dat kan lastig zijn voor 
studenten met ADHD. 

In hoofdstuk 3 vind je de nodige tips die je kunt toepassen om beter te plannen en 
studeren. Daarnaast zijn er voor studenten met ADHD regelingen en voorzieningen 
die in dit hoofdstuk worden besproken.

2.2 Regelingen voor studenten met AD(H)D.

Als je student van de Universiteit Leiden bent met de diagnose ADD of ADHD kun 
je van een aantal faciliteiten gebruik maken. Je moet dan wel een officiële diagnose 
kunnen overleggen en je omstandigheden tijdig melden bij de studieadviseur of een 
studentendecaan van Fenestra. In onderstaande opsomming van de mogelijke 
regelingen kun je lezen wat je kunt aanvragen en onder welke voorwaarden. 

Voor meer informatie kun je terecht bij Fenestra Disability Centre in Plexus (zie 
hoofdstuk 8 Nuttige Adressen). Zij kunnen je ook informeren over de mogelijkheden 
die er zijn als je nog geen officiële diagnose maar wel het vermoeden van AD(H)D 
hebt.

2.3 Studievertraging en BSA

Zowel voltijd- als deeltijdstudenten krijgen aan het einde van het eerste studiejaar 
een bindend studieadvies. Dit houdt in dat je in het eerste jaar van de propedeuse 
veertig studiepunten moet hebben behaald (voor deeltijdstudenten is dit veertig 
studiepunten in twee jaar) en een jaar later je propedeuse afgerond moet 
hebben. Bij het uitbrengen van dit advies moet de opleiding rekening houden met 
persoonlijke omstandigheden zoals AD(H)D.

2.3.1 Procedure BSA

Als je AD(H)D hebt en dit van invloed is op je studie, dien je dit melden bij de 
studieadviseur van je opleiding. Doe dit aan het begin van het studiejaar of zodra 
je de diagnose krijgt. Hij of zij kan, indien nodig, een aangepaste studieplanning 
met je maken. 
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Aan het einde van het studiejaar stuur je een brief aan de centrale BSA-
commissie waarin je verzoekt dat er rekening wordt gehouden met je persoonlijke 
omstandigheden. Stuur met deze brief de medische verklaring mee waarin de 
diagnose vermeld staat. Indien er ook andere omstandigheden van invloed zijn 
geweest op je studie dien je die apart in de brief te benoemen en ook hiervoor een 
verklaring van een deskundige, zoals een arts of psycholoog, mee te sturen.

De ervaring leert dat voor AD(H)D meestal een vertraging wordt berekend van 
25% over het gehele studiejaar.

2.4 Studiefinanciering

2.4.1 Verlenging van de beursperiode

Wanneer je door AD(H)D studievertraging oploopt, kun je een extra jaar 
studiefinanciering aanvragen bij de Informatie Beheer Groep (IBG). Je moet wel 
kunnen aantonen dat er sprake is van minimaal 10 maanden studievertraging. 
Aanvraag van een dergelijk verzoek kan dus niet eerder dan nadat je daadwerkelijk 
deze vertraging hebt opgelopen, veelal pas aan het einde van de studie.

2.4.2 Verlenging van de diplomatermijn

Je moet binnen 10 jaar na aanvang van je studie je diploma gehaald hebben om 
je prestatiebeurs omgezet te krijgen in een gift. Wanneer je door AD(H)D langer 
met je studie bezig bent en de kans loopt deze diplomatermijn te overschrijden, 
is het mogelijk om deze termijn te verlengen. Dit verzoek doe je pas aan de IBG 
op het moment dat het er daadwerkelijk naar uitziet dat je de termijn van 10 jaar 
niet gaat behalen.

2.4.3 Procedure verlenging

Voor beide verzoeken van verlenging bestaan standaardformulieren van de 
IBG. Deze kun je vinden op www.ib-groep.nl, maar kun je ook krijgen bij de 
studentendecaan. Aanvraag verloopt altijd via de studentendecaan. Je dient dus 
een afspraak bij de studentendecaan van Fenestra te maken.

Daarnaast is een medische verklaring onderdeel van het aanvraagformulier. Deze 
kun je door je behandelaar of de huisarts laten invullen. Als dit niet mogelijk is, 
kun je de bedrijfsartsen van de VGM, van de Universiteit Leiden vragen of zij het 
formulier willen tekenen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 071-527 8015.



9

2.5 Afstudeerfonds

Indien je studievertraging oploopt door AD(H)D kun je dus 12 maanden extra 
studiefinanciering krijgen van de IBG. De verlenging van de IBG wordt veelal als 
eerste voorziening gebruikt. 

Als	je	vanwege	AD(H)D	en/of	andere	omstandigheden	meer	vertraging	oploopt	
dan het jaar extra van de IBG, kun je een beroep doen op het Afstudeerfonds. 
Voorwaarde is dat je in de periode dat je vertraging opliep recht had op 
studiefinanciering in de vorm van beurs en dat je tijdig (binnen 30 dagen) de 
vertraging bij de studieadviseur hebt gemeld.

2.5.1 Procedure aanvraag afstudeerfonds

Zodra je vertraging oploopt, dien je dit melden bij je studieadviseur. Deze maakt dan 
met jou een aangepaste studieplanning. Het maken van deze planning geschiedt 
op het formulier Melding en registratie van studievertraging. Dit formulier bestaat 
uit twee delen: 

1. melding en planning 
2. eindbeoordeling.

In eerste instantie maak je samen met de studieadviseur een inschatting van de 
verwachte vertraging en een aangepaste studieplanning. Tevens maken jullie 
een vervolgafspraak om deel 2 in te vullen. Als blijkt dat het je niet lukt om je aan 
de gemaakte planning te houden, moet je dit tussentijds bij de studieadviseur 
melden. 

Aan het einde van het studiejaar wordt de opgelopen vertraging geregistreerd. 
Samen met de studieadviseur vul je dan deel 2 in van het formulier Melding en 
registratie van studievertraging. Je stuurt het formulier naar ICS, met een aantal 
bijlagen: 

1. een overzicht van de behaalde studieresultaten 
2. een kopie van je beursbericht IBG 
3. een medische verklaring.

2.5.2 Procedure aanvraag uitbetaling

Na insturen van het formulier Melding en registratie ontvang je een besluit waarin 
een aantal maanden ondersteuning zijn toegekend. De uitbetaling van de financiële 
ondersteuning vanuit het Afstudeerfonds vindt plaats wanneer je geen recht meer 
hebt op studiefinanciering in de vorm van een beurs. Zodra je studiefinanciering ten 
einde loopt, kun je teruggaan naar de studieadviseur om aanvraag van uitbetaling 
van de financiële ondersteuning voor de studievertraging aan te vragen. 
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De procedure hiervoor lijkt erg op die van de aanvankelijke aanvraag 
registratie: je maakt eerst samen een studieplan voor het aantal maanden dat 
er studievertraging is geregistreerd. Na afloop van deze periode vul je met de 
studieadviseur het tweede deel in van het formulier Uitbetaling Afstudeerfonds 
en stuurt deze in.

2.6 Verlenging van tentamentijd

Wanneer je door AD(H)D langer nodig hebt om je tentamen af te krijgen, kun 
je een verlenging van de tentamentijd aanvragen. Standaard heb je recht op 
een verlenging van 30 minuten. Je dient hiervoor wel een officiële diagnose 
te hebben. 

Voor aanvraag van extra tentamentijd kun je een afspraak maken met de 
studentendecaan van Fenestra of langskomen op het open spreekuur van 
Fenestra. Neem je diagnose (of een kopie hiervan) mee naar het gesprek.

Houd er rekening mee dat je de aanvraag voor verlenging van de tentamentijd 
tijdig regelt en niet vlak voor het tentamen. De studentendecaan moet eerst een 
verklaring naar de opleiding sturen en daarna vergt het nog enige tijd voordat 
alles is geregeld. Bij de studieadviseur van je opleiding kun je informeren hoe 
en waar je kunt deelnemen aan het tentamen met extra tijd. Dit kan namelijk 
afwijken van het reguliere tentamen.

2.7 GGZ-groep voor studenten met ADHD

In samenwerking met de GGZ Leiden organiseert de Universiteit Leiden een 
gespreksgroep voor studenten met AD(H)D. De groep wordt gegeven door 
een coach van het behandelcentrum AD(H)D van de GGZ Leiden, en Romke 
Biagioni, studentendecaan bij Fenestra. 

Er kunnen maximaal acht studenten deelnemen aan de groep. De groep 
komt totaal tien keer bijeen in Plexus studentencentrum. Bij de eerste acht 
bijeenkomsten zal telkens een thema aan de orde komen. De laatste twee 
bijeenkomsten zijn terugkombijeenkomsten. Thema’s die aan de orde komen 
zijn bijvoorbeeld, planning, financiën, communicatie en studievaardigheden. 
Je kunt aan individuele doelen werken, maar ook het contact met lotgenoten 
is van grote waarde. Het uitwisselen van ervaringen en ideeën is voor veel 
studenten steunend en inspirerend.
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2.7.1 Aanmelding GGZ-groep

De groepen worden tweemaal per jaar gegeven en starten eind september en 
maart. Studenten met AD(H)D die bij Fenestra bekend zijn, worden per e-mail 
geïnformeerd wanneer een nieuwe groep van start gaat. Mocht je nu al interesse 
hebben, neem dan contact op met Romke Biagioni: rt.biagioni@ics.leidenuniv.nl.

Deelname aan de GGZ-groep is gratis. Je wordt wel ingeschreven bij de GGZ 
voor de periode dat je aan de groep meedoet en je valt dan ook onder hun 
verantwoordelijkheid.
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3. Studeren met AD(H)D

3.1 Studietips bij AD(H)D

Studeren is net een baan. Je moet aanwezig zijn en daarnaast ook je uren 
maken, of je nu zin hebt of niet. Ook al zie je er tegenop, vaak gaat het wel als je 
er eenmaal bent.

De volgende tips kunnen helpen: 

•	 Gebruik	een	overzichtelijke	agenda. 
•	 Zorg	voor	een	georganiseerde werkplek. 
•	 Ga	naar	de	colleges	en	werkgroepen.
•	 Werk	met	een	goede,	haalbare takenlijst. Je leest meer over plannen 

en prioriteiten stellen in hoofdstuk 4.
•	 Vermijd zoveel mogelijk dat je dingen op het laatste moment moet 

doen. 
•	 Stel	prioriteiten. Zie hoofdstuk 4.
•	 Splits	taken	op	in haalbare stappen. 
•	 Blijf	evalueren hoe ver je bent met je studietaken en of je op schema 

loopt. Als je een dag gemist hebt, probeer dan door te gaan in plaats van 
in halen en steeds opnieuw achter te lopen.

3.1.1 Omgaan met afleidbaarheid tijdens het studeren

•	 Een	werkplek zonder afleiding. 
•	 Studeren	in	een	stilteruimte (deze zijn aanwezig in de UB). 
•	 Elimineer	externe	prikkels:	

o Schakel je telefoon, je webbrowser of email uit.
o Zorg voor een opgeruimd bureau. 
o Zet de radio en tv uit of draai rustige muziek om andere geluiden 

die afleiden buiten te sluiten. 
o Gebruik oordopjes.
o Vraag anderen niet binnen te komen als je aan het studeren bent.
o Ga niet bij het raam zitten.
o Gebruik een goede stoel om op te studeren.
o Rooster ook tijdig rustmomenten in om te voorkomen dat je je 

aandachtsboog overspant en daarna erger afgeleid wordt.
o Als je afdwaalt door eigen gedachten, gebruik dan een 

piekerblok. Je schrijft op dit blok piekergedachten op en zet er 
een streep onder. Vervolgens breng je je aandacht terug naar je 
taak. Later op de dag kun je dan een piekerhalfuur inroosteren en 
het piekerblok erbij pakken. 
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3.2  Het lezen en verwerken van teksten 

Omdat het voor studenten met AD(H)D vaak moeilijk is om hoofdzaken en bijzaken 
te scheiden, is het belangrijk de studiestof actief te benaderen. 

•	 Bekijk	eerst	de	titels	van	hoofdstukken	en	paragrafen.	
•	 Probeer	grote stukken tekst om te zetten in een andere vorm, zoals 

een schema. 
•	 Bekijk	alle	plaatjes, grafieken, schema’s en tabellen goed en kijk naar 

de verbanden tussen deze zaken en de tekst.
•	 Volg	de	colleges.	Collegesheets	geven	vaak	de	hoofdzaken	weer	van	de	

stof. 
•	 Lees	de	stof	kort	na	het	college.
•	 Lees	eerst	de	samenvatting	van	een	hoofdstuk.
•	 Maak	een	begrippenlijst.
•	 Leg verbanden met wat je al weet.

3.3 College volgen 

•	 Ga	voorbereid naar het college. 
•	 Ga	vooraan	zitten,	dan	is	er	minder	kans	op	afleiding.	
•	 Als	je	tijdens	het	college	aantekeningen	maakt,	probeer	dan	niet	alles	op	

te schrijven maar werk met sleutelwoorden. 
•	 Tegenwoordig	staan	sheets vaak van tevoren al op blackboard  Zorg 

dat je deze uitprint. Staan ze niet op blackboard, dan kun je de docent 
vragen of je een kopie van de sheets mag maken. Je kunt de docent 
ook vragen of je een geluidsopname van het college mag maken. Maak 
eventueel gebruik van digitale colleges.

•	 Gebruik	een	laptop voor meer overzicht bij je aantekeningen.
•	 Neem	je	aantekeningen aan het einde van de dag nog eens door. Zorg 

dat ze geordend en leesbaar zijn.
•	 Plan	rust in na een college om alle indrukken te verwerken en even bij 

te komen.

3.4 Deelnemen aan werkgroepen

•	 Kies	een rustige plaats in de ruimte, bijvoorbeeld vooraan als daar 
minder afleiding is.

•	 Schrijf	je	vraag	of	commentaar	eerst	op,	voordat	je	reageert.
•	 Je	kunt	je	docent	van	je	AD(H)D	op	de	hoogte	brengen	en	hem	of	haar	

vragen je een seintje te geven als je je aandacht verliest.
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3.5  Tentamen doen

Bereid je tentamen goed voor:

•	 Maak zelf veel vragen om jezelf te overhoren en oefen met oude 
tentamens.

•	 Laat	je	overhoren door studiegenoten of anderen.

Tips voor tijdens het tentamen:

•	 zoek	een	rustig	plekje	in	de	tentamenruimte	(bijv.	niet	naast	de	
wandelgang).

•	 Lees de instructies goed door
•	 Ontspan	je	zo	veel	mogelijk	tijdens	het	tentamen.	Als	je	merkt	dat	je	

blokkeert, neem dan even pauze. 
•	 Ben	je	klaar	met	je	tentamen,	loop	het	dan	nog	eens	heel	goed	door.	Kijk	

of je geen vragen of bladzijden hebt overgeslagen.
•	 Indien	je	merkt	dat	je	structureel	in	tijdnood	komt,	kun	je	vragen	om	

verlenging van de tentamentijd. Je kunt dit aanvragen bij Fenestra.

3.6 Het schrijven van een werkstuk of de scriptie

Er zijn workshops voor het schrijven van een werkstuk of scriptie. Het is de moeite 
waard daar gebruik van te maken. Ook vind je tips op www.studietips.leidenuniv.nl. 

Daarnaast is er een speciaal E-book voor scriptieschrijven met AD(H)D en kun 
je deze informatie ook vinden op een speciale course op blackboard. Je kunt je 
melden bij Fenestra, Disability Centre om toegang te krijgen tot deze blackboard 
course. Er is ook een course voor begeleiders van studenten met AD(H)D die 
een scriptie moeten schrijven. Je kunt je docent vragen of hij hiermee wil werken. 
Jullie kunnen ook deelname aan deze course regelen bij Fenestra. 
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4. Je studie organiseren en plannen

4.1 Een goede organisatie

Een goede organisatie begint voor jou als student met AD(H)D bij een duidelijk 
en overzichtelijk systeem. De meeste GGZ instellingen en GGZ-groepen geven 
hierin advies en training.  

Algemene tips voor planning en organisatie1:

•	 Zorg voor een agenda en notitieboekje

o Gebruik geen losse briefjes en velletjes. Die raken alleen maar 
zoek.

o Gebruik je notitieboekje om alles op te schrijven wat je wilt 
onthouden: voicemailberichten, taken, telefoonnummers.

o Is je boekje vol, dan koop je een nieuwe en bewaar je de oude, 
zodat je alles altijd terug kunt vinden. 

o Zet al je afspraken erin en niet op losse blaadjes.
o Hou een takenlijst bij in je notitieboekje.
o Werk die takenlijstjes elke dag bij.
o Wordt het takenlijstje slordig, schrijf hem dan netjes over.

•	 Het perfecte systeem bestaat niet

o Juist door te zoeken naar het perfecte systeem, haak je sneller af.
o Een goed begin is een agenda en notitieboekje.
o Geef een systeem een eerlijke kans. Drie maanden zijn vaak 

nodig om te wennen. Laat je niet van de wijs brengen door 
negatieve gedachten. Het kost altijd tijd om nieuw gedrag aan te 
leren.

•	 Veel	studenten	met	AD(H)D	werken	graag	met	een	luxe	telefoon	met	
agenda, takenlijstje en alarmsysteem. Als dit jou kan helpen, schaf deze 
dan aan.

•	 Bespreek	je	aanpak.	Feedback	helpt.	Je	kunt	dit	bijvoorbeeld	doen	bij	
Fenestra.

4.2 Studiepapieren organiseren

Het ordenen van papieren is voor veel mensen met AD(H)D overweldigend. 
Studeren gaat gepaard met veel documenten, zowel op de computer als op 
papier. Wanneer je een gestructureerd systeem aanhoudt, zul je minder snel 
overvoerd worden en hou je zaken beter in de hand (Safren et al, 2006). 

1 Gebaseerd op ‘Behandelgids ADHD bij Volwassenen. Cliëntenwerkboek’ van  
  Safren, Sprich, Perlman en Otto.
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Veel studenten met AD(H)D vinden het heel moeilijk een systeem te vinden dat 
werkt en geven het te kort de tijd om te wennen. Op de korte termijn kost dit 
wellicht veel energie, op de lange termijn gaat het je heel veel opleveren (zoals 
minder gevoel van ‘verlamming’, tentamens niet doen door het vergeten van 
inschrijven, spullen kwijtraken en daardoor deadlines missen). 
Tips om een goed systeem te vinden2:

•	 Vraag	een	gestructureerd	persoon	in	je	omgeving	je	op	weg	te	helpen
•	 Zorg	voor	een vaste plek voor studiepapieren
•	 Maak	een	postbakje voor al je studiepapieren. Dit is je eerste ‘station’ 

voor het afhandelen van deze papieren.
•	 Zorg	dat	andere	belangrijke	zaken	voor	je	studie	erbij	liggen	(denk	aan	je	

computer,	uitgeprinte	roosters/studiegids	en	dergelijke).
•	 Zorg	dat	je	op	drie	vaste	tijdstippen	in	de	week	je	bakje	doorneemt.	Zet	

deze in je agenda en zet er eventueel het alarm van je mobiel voor.
•	 Zorg	dat	je	zaken	ordent	door	ze	op	vaste	plekken	te	bewaren.	Zorg	

bijvoorbeeld voor een map per vak en orden hier je aantekeningen in.
•	 Het	kan	helpen	jezelf	aan	te	leren	dagelijks	bij	thuiskomst	je	

aantekeningen van colleges en werkgroepen meteen te verwerken. Als 
ze erg slordig en chaotisch zijn kun je ze netjes overschrijven. Dit kan 
veel werk lijken, maar levert voor het leren van een tentamen enorm 
veel op. Allereerst omdat je door overschrijven de informatie al beter 
vasthoudt. Daarnaast omdat je bij het leren je aantekeningen kunt 
ontcijferen en leren.

•	 Bewaar	alleen	de	belangrijkste	stukken.	Gooi	alles	weg	dat	je	niet	echt	
nodig hebt.

•	 Als	je	negatieve	gedachten	hebt	en	op	wilt	geven,	probeer	daar	dan	niet	
in mee te gaan. Je kunt binnen de GGZ leren met negatieve gedachten 
om te gaan. Ook de studentenpsychologen kunnen je daarmee op weg 
helpen.

4.3 Prioriteiten

Vaak moeten we meerdere taken tegelijkertijd doen. Vooral wanneer je AD(H)D 
hebt, is het moeilijk te beslissen welke taak voorrang moet krijgen. Voor je tot 
een goede planning kunt komen, zal duidelijk moeten zijn wat de prioriteiten 
zijn. Mensen doen vaak het liefst de makkelijke taken eerst. Moeilijke taken 
worden dan alsmaar uitgesteld. Zeker in de studie kan dit tot grote problemen en 
achterstanden leiden.

Het lijkt op korte termijn wel te werken, maar op de lange termijn kom je in de 
problemen. Om te zorgen dat je prioriteiten stelt, kun je werken met een takenlijstje3 
waarop je de prioriteiten aangeeft:

2 Gebaseerd op ‘Behandelgids ADHD bij Volwassenen. Cliëntenwerkboek’ van Safren, 
Sprich, Perlman en Otto.
3 In bijlage 1 staat een voorbeeld van een takenlijst met prioriteiten, die net als deze 
paragraaf is gebaseerd op ‘Behandelgids ADHD bij Volwassenen.’van Safren, Sprich, 
Perlman en Otto.
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A- taken: Deze taken zijn het belangrijkste omdat ze op korte termijn af 
moeten (vandaag of morgen). Voorbeeld: een opdracht die morgen bij je 
docent binnen moet zijn

B- taken: deze taken kunnen op langere termijn af, al moet een deel ervan 
wel op korte termijn gedaan. Voorbeeld: een tentamen die je over twee 
maanden moet doen, maar waarvoor je nu wel wekelijks je stof bij moet 
houden

C- taken: de minst belangrijke taken die aantrekkelijker en gemakkelijker zijn, 
maar minder prioriteit hebben. Voorbeeld: je mail checken.

4.4 Een planning maken

4.4.1 Meer structuur in je leven

Het indelen van tijd is voor veel AD(H)D-ers erg lastig. Veel van de adviezen 
die standaard aan studenten worden gegeven, zijn niet zo makkelijk toepasbaar 
wanneer je AD(H)D hebt. Voor AD(H)D-ers is tijdsbesef een continue beleving en 
niet iets dat in mooie stukjes is opgehakt. Het nu rekt zich als het ware uit. Het 
slechte tijdsbesef, maar ook afleidbaarheid en onrust, maken het moeilijk om je 
aan een planning te houden. 

Om tot een meer gestructureerd leven te komen, kun je werken met dagpatronen 
en weekpatronen:

•	 In	je	dagpatroon plan je een dagstructuur. 
•	 In	je	weekpatroon voeg je daaraan wekelijkse gebeurtenissen toe zoals 

werkgroepen en colleges, sport en afspraken. 
•	 Tot	 slot	 voeg	 je	onregelmatige afspraken toe. Door in je dagplanning 

wat ruimte te houden voor flexibiliteit, kun je je wanneer nodig door je 
stemming	laten	leiden.	(Kolberg	&	Nadeau,	2002).	
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4.4.2 Meer structuur in je studie

Wanneer je nu je prioriteitenlijst koppelt aan je dag- en weekpatroon, kun je ervoor 
zorgen dat je de dingen die je voor de studie echt moet doen ook doet.

Heb je eenmaal een betere structuur in je leven, dan kun je in je planning ook je 
studie op gaan nemen. 

•	 Houdt	een	tijdje	bij	waar	je	tijd	heen	gaat.	In	bijlage	2	is	een	formulier	
opgenomen om dit te doen. Zo krijg je ook een beter idee van de tijd 
die taken je kosten. Op grond daarvan kun je tot een realistischer plan 
komen. 

•	 Bekijk	de	lange	termijnplanning	in	je	studiegids	per	vak.	Als	je	globaal	
weet wat je moet doen, kun je dit opdelen in stukken en zo tot een 
weekplan komen. Die voer je dan uit in je weekpatroon.

•	 Voor	veel	studenten	met	AD(H)D	werkt	de	combinatie	van	een	
weekpatroon en een takenlijst voor die week het beste.

Is dit lastig voor je, dan kun je daarbij hulp krijgen. De decanen van Fenestra 
helpen studenten met ADHD op weg. Soms kan er een buddy in worden gezet. 



19

5. Problemen oplossen

Ieder mens komt wel eens voor problemen te staan. Wanneer je sneller door 
prikkels overweldigd wordt, kan het moeilijk zijn problemen op te lossen. Je kunt 
dit leren. Vaak zijn er meerdere oplossingen te bedenken voor problemen. Iedere 
oplossing heeft voordelen en nadelen. Vaak komen we niet verder omdat we te 
snel te kritisch naar oplossingen kijken. Het is belangrijk eerst te brainstormen 
om alle mogelijkheden op een rij te zetten. Pas daarna heeft het zin kritisch te 
kijken naar de oplossingen en de beste eruit te kiezen. 

5.1 Een plan van aanpak kiezen4

Een plan van aanpak heeft zin wanneer je het moeilijk vindt te bedenken hoe je een 
probleem oplost of wanneer je niet kunt kiezen uit alle mogelijke oplossingen.
Je	doet	dit	in	vijf	stappen	(Safren,	Sprich,	Perlman	&Otto,	2006):

1. zet het probleem in één of twee zinnen op papier
2. maak een lijst van alle mogelijke oplossingen (geef jezelf de ruimte vrij te 

brainstormen, zonder innerlijke kritiek)
3. som de voor- en nadelen van iedere oplossing op
4. geef dan iedere oplossing een cijfer van 1-10
5. kies de beste oplossing uit en voer deze uit. 

5.2  Van grote taken naar haalbare stappen

Veel studenten met AD(H)D stellen grote taken uit en laten makkelijkere taken 
voorgaan. Dit leidt soms tot veel studieachterstand. We zien dit met name vaak 
bij grote projecten zoals het schrijven van werkstukken en scripties. Door een 
grote taak in kleinere subtaken op te delen, wordt de grote taak overzichtelijk en 
daarmee beter behapbaar. 

Het volgende stappenplan helpt je grote taken op te delen in hapklare brokken5:

1.	 Kies	een	pittige	taak	uit	je	takenlijst.
2. Maak een lijst van de stappen die gezet moeten worden. 

Je doet dit door jezelf te vragen “wat is de eerste stap om hiermee aan 
de slag te gaan?” en “Wat is een goede volgende stap?” 
Noteer dit op een vel papier.

3. Zorg ervoor dat iedere tussenstap haalbaar is. 
Vraag jezelf bijvoorbeeld of het realistisch is te denken dat je het in één 
dag af zou krijgen. Als je de stap nog steeds overweldigend vindt, deel 
hem dan verder op.  

4. Zet elke stap nu apart op je takenlijst.

4 Gebaseerd op ‘Behandelgids ADHD bij Volwassenen Cliëntenwerkboek’ van Safren, 
Sprich, Perlman en Otto 
5 Gebaseerd op ‘Behandelgids ADHD bij Volwassenen. Cliëntenwerkboek’ van Safren, 
Sprich, Perlman en Otto.
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5.3   Wat te doen tegen overvoering

Vaak ontstaat overvoering doordat rommel zich opstapelt. Het kan echter ook 
gebeuren door een te strakke planning, onmogelijke deadlines, een groot project 
(zoals het schrijven van een scriptie). Gevoelens van overvoering leiden vaak 
tot	vermijdingsgedrag	(Kolberg	&	Nadeau,	2007).	Dit	uit	zich	bij	studenten	met	
AD(H)D vaak in uitstelgedrag. Voor je het weet ontstaat er dan een vicieuze 
cirkel van overweldigende rommel of deadlines, vermijding en uitstel, wat dan de 
overvoering weer versterkt. Deze vicieuze cirkel is afgebeeld in figuur 1.

Figuur 1: De vicieuze cirkel van overvoering

Overvoering kun je tegen gaan door orde aan te brengen in de opeenstapelende 
factoren. Zaken op orde brengen is lastig als je AD(H)D hebt omdat je geneigd 
bent te reageren op impulsen, stemmingen, mensen en gebeurtenissen. De 
volgende zaken kunnen hierbij helpen6:

•	 Lees	nogmaals	de	vorige	paragraaf	en	zorg	dat	je	wat	je	overvoert	in	
kleinere stukken ophakt. Door grote projecten in kleine taken te verdelen, 
hou je je belangstelling op pijl en kun je een sprintje trekken naar het 
behalen van een taak. 

•	 Als	je	de	boel	wilt	organiseren	moet	je	geconcentreerd,	betrokken	en	
geprikkeld zijn. Maak er een spel van, maak het interessant.

•	 Geef	toe	aan	je	stemming,	en	maak	gebruik	van	je	stemming	(ruim	op	
als je er in de stemming voor bent). Om in de stemming te komen, helpt 
het vaak te beginnen bij een klus die je het gevoel geeft vooruitgang te 
boeken. Dit werkt bemoedigend en dat smaakt vaak naar meer.

6Gebaseerd	op	‘Opgeruimd	leven	met	ADHD’	van	Kolberg	en	Nadeau
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een te groot project, 

deadlines

Vermijding

bijvoorbeeld uitstelgedrag 
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Overvoering

overspoeld raken en niet
meer weten waar je moet

beginnen, 
ontmoediging
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•	 Ruim	op	zodra je chaos hebt veroorzaakt. 
•	 Kies	één	ding	en	maak	dat	af.
•	 Praat	tegen	jezelf	om	op	het	rechte	pad	te	blijven.

Ook is het bij overvoering tegengaan belangrijk te leren het juiste 
concentratieniveau te handhaven. 

5.3.1  Concentratie inzetten om overvoering tegen te gaan.

Het is moeilijk voor studenten met AD(H)D om een goed concentratieniveau vast 
te houden en dit is helemaal het geval bij organisatieklussen. Voor veel mensen 
met AD(H)D helpt microconcentratie om je af te sluiten voor overvoering. Je 
richt je dan op één klein ding, omdat kijken naar het grote gevoel overweldigend 
werkt. Nadeel is wel dat je je kunt verliezen in details en daardoor niet aan alles 
toekomt wat je eigenlijk zou moeten doen. Voor andere mensen met AD(H)D 
is macroconcentratie juist de beste aanpak. Ze zien het liefst het overzicht. 
Evengoed kan dan overweldiging optreden, waardoor het probleem wel gezien 
wordt,	maar	de	aanpak	ervan	niet	lukt	(Kolberg	&	Nadeau,	2007).

Macroconcentratie
Op korte termijn kun je met deze concentratie het meeste succes boeken. Je 
overziet dan het grote geheel. Een voorbeeld: je organiseert je studie door alle 
boeken en papieren op stapeltjes te leggen per vak en per vak weg te bergen. Zo 
krijg je enige rust en overzicht.

Detailconcentratie
Bij detailconcentratie organiseer je een klein deel van een groter geheel. Zoals 
alle gegevens die je hebt van één vak.

Microconcentratie
Microconcentratie is bijzonder detailgericht en maar in weinig gevallen echt 
werkbaar. Dit is precisiewerk, zoals het heel gedetailleerd maken van een grafiek, 
waarbij je je richt op kleine lay-out details. Het gevaar van deze concentratie is 
dat je deze gebruikt om te ontsnappen aan overvoering door chaos in je studie 
of leven. 

5.3.2 Wanneer gebruik je welke concentratie?

De kunst is dus te onderzoeken voor welke klussen je welke vorm van concentratie 
nodig hebt. Wanneer je een lay-out van een werkstuk moet afwerken en daar 
ruim de tijd voor hebt, kan microconcentratie je helpen dit secuur te doen. Ga je 
echter een planning maken voor je studie, dan zul je eerst je macroconcentratie 
in moeten zetten om overzicht te krijgen. Vervolgens kun je de afzonderlijke delen 
van je planning aanpakken met detailconcentratie.  Het helpt taken op te delen in 
kleine delen. Dit voorkomt overvoering en helpt je beter je aandacht te richten op 
het deel dat nu belangrijk is.
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6.  Helpende gedachten

6.1  De invloed van gedachten

Wanneer studenten aan de slag gaan met hun AD(H)D en studie, dan hebben 
ze nogal eens negatieve gedachten over de problemen met organiseren, het 
uitvoeren van taken, achterstanden en dergelijke. Negatief denken kan leiden 
tot stress en stemmingsproblemen. Daarnaast kan het er juist voor zorgen dat je 
taken niet goed af kunt ronden. Door anders te leren denken over gebeurtenissen 
en taken, kun je nare stemmingen voorkomen die maken dat je taken moeizamer 
uitvoert, je je rot voelt en de afleidbaarheid toeneemt.
 
Gedachten, gedrag en gevoelens hangen namelijk met elkaar samen. Dit is 
weergegeven in figuur 2.

Figuur 2: De relatie tussen gedachten, gevoelens en gedrag

          Gebeurtenis

           Gedachten                                                                  Gevoelens

                                                       Gedrag
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6.2  Automatische gedachten

Vaak denken we dat gevoelens worden veroorzaakt door een gebeurtenis. Het 
zijn echter de gedachten die we over een gebeurtenis hebben die leiden tot 
gevoelens. Veel van de emoties die je ervaart, worden vooraf gegaan door een 
gedachte. Die gedachten kunnen heel vluchtig zijn. Ze worden wel automatische 
gedachten genoemd, omdat ze helemaal vanzelf ontstaan. 
In veel situaties functioneren we beter door automatische gedachten. Zijn de 
automatische gedachten echter negatief, dan bemoeilijken ze ons functioneren 
juist.
Stel je ziet tegen een tentamen op, dan kun je bijvoorbeeld denken:

Ik krijg het toch niet op tijd geleerd.
Ik weet niet wat de hoofdpunten zijn en ik kan niet alles leren.
Las ik maar sneller.
Ik ben slordig en ga vast stomme fouten maken op het tentamen.

Je kunt je voorstellen dat deze gedachten niet erg helpen. Ze maken dat je erg 
tegen het tentamen opziet en de kans dat je blokkeert of uit gaat stellen is groot. 
In een schema ziet dat er dus zo uit:

Mensen stellen nu eenmaal uit als ze zich ergens onprettig bij voelen of een 
negatieve uitkomst verwachten. 

Negatieve gedachten kunnen tot emotionele problemen leiden als angst en 
depressie. En angst en depressie verergeren de gedachten weer. Zo is de vicieuze 
cirkel rond. Voor mensen met AD(H)D verergeren zo ook andere symptomen, 
zoals concentratieproblemen, uitstellen, frustratie en depressie (Safren et al 
2006). Een goede reden om je negatieve gedachten aan te pakken.

Gebeurtenis              Gedachte                      Gevoel                    Gedrag

Tentamen                   Ik kan het niet                  Angst                    Uitstellen
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6.3  Negatieve automatische gedachten veranderen

•	 Om	negatieve	automatische	gedachten	aan	te	pakken,	zul	je	ze	eerst	moeten	
leren herkennen. Daarbij kan je gebruik maken van een gedaagdenschema. 
Daarin schrijf je moeilijke momenten op door aan te geven wat de situatie 
was, wat je dacht en wat je voelde. 

•	 Vervolgens	kun	je	onderzoeken	of	 je	bepaalde	denkfouten	maakt.	Ook	kun	
je leren de gedachten uit te dagen door te zoeken naar feitelijke argumenten 
voor en tegen je gedachte. 

•	 Zo	kun	je	de	negatieve	automatische	gedachten	uitdagen	en	vervangen	door	
passende en helpende gedachten. 

Dit vraagt oefening. Je kunt het op verschillende manier leren. 

6.3.1 Zelfhulp 

Er zijn veel zelfhulpboeken geschreven die je kunnen helpen bij het aanpakken 
van deze gedachten. Een goed voorbeeld is het boek ‘Gedachten en gevoelens. 
Breng	 je	stemmingen	en	 je	 leven	op	orde’,	geschreven	door	McKay,	Davis	en	
Fanning (2001).

6.3.2 Behandeling 

De meeste behandelingen voor AD(H)D binnen de GGZ bevatten een module om 
te leren negatieve gedachten aan te pakken. 

6.3.3 Training 

Binnen de Universiteit wordt hiervoor de RET groep gegeven bij de 
studentenpsychologen. Daarin wordt je in een training geleerd hoe je anders 
kunt leren denken.
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7.  Tips en succesverhalen van medestudenten met  
 ADHD

Je bent niet de enige student met AD(H)D. We hebben een aantal studenten 
gevraagd naar hun ervaringen en een aantal tips en mogelijkheden voor je op 
een rij gezet:

•	 “Werk	 iedere	 dag	 aan	 je	 studietaken.	 Maak	 uren.	 En	 zorg	 voor	
vrijheid om te switchen tussen de diverse taken.”

•	 “Ik	heb	veel	baat	bij	colleges;	zowel	visueel	als	auditief,	wat	maakt	
dat ik het makkelijker onthoud.”

•	 “Ik	 raad	 alle	AD(H)D-ers	 aan	 om	 “De	Wet	 van	 de	 Stimulerende	
Wanorde”of “A Perfect Mess” te lezen. Dan maak je je opeens veel 
minder zorgen over de zooi in je huis en kun je je meer richten op 
je studie.”

•	 “Ik	weet	pas	sinds	kort	dat	ik	ADHD	heb.	Voor	die	tijd	had	ik	moeite	
me goed op de studie te richten omdat ik zo afgeleid werd door 
de wereld. Ondertussen ben ik afgestudeerd! Door mezelf heldere 
doelen te stellen en daar sociale controle op te hebben, ging het 
veel beter. Ook het gebruik van medicatie heeft hierbij geholpen 
door mij in een dag en nachtritme te dwingen en het afzwakken van 
prikkels, waardoor ik afgeleid zou kunnen worden.”

•	 “Ik	heb	een	bepaalde	mate	van	ruis	nodig	om	mij	te	concentreren.	
Ik leer dan ook beter in de trein dan in een bibliotheek.”

•	 “Ik	vind	het	heerlijk	als	docenten	van	te	voren	de	PowerPoint	via	
blackboard of email beschikbaar stellen. Dan maak ik aantekeningen 
op uitgeprinte hand-outs. Dit vergemakkelijkt het volgen van de 
aantekeningen en deze kunnen vaak ook veel korter zijn door alleen 
een kreet toe te voegen aan de dia of wat te onderstrepen.”

•	 “Ik	weiger	om	AD(H)D	als	ziekte	te	zien.	Het	zijn	mensen	die	vaak	
erg breed georiënteerd zijn (geen oogkleppen op) en zeer creatief 
zijn, met als zwakte dat ze met teveel dingen bezig zijn, zodat 
andere dingen soms uit het oog worden verloren.”

•	 “Ik	ben	goed	in	inzicht	en	verbanden	leggen.”
•	 “Tussentijdse	 controles	 helpen.	 Als	 iemand	 in	 de	 gaten	 houdt	

hoe ver ik ben en me erop wijst dat ik nog maar 3 dagen heb 
bijvoorbeeld.”

•	 “Ik	ga	bij	hoorcolleges	aan	de	zijkant	zitten.	In	het	midden	word	ik	
ontzettend onrustig.”

•	 “Inhoudsopgaven	van	boeken,	artikelen	en	de	inleiding	van	colleges	
waar de structuur aangegeven wordt zijn voor mij het belangrijkste. 
Het	geeft	me	een	gevoel	van	planning;	ik	weet	waar	we	beginnen,	
wat het volgende puntje is en wanneer we klaar zullen zijn omdat we 
dichterbij het laatste puntje komen. Het geeft op de een of andere 
manier rust in mijn geest. Daarom print ik ook altijd de sheets van 
blackboard.”
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•	 “Ik	heb	flexibele	deadlines	nodig.	Een	deadline	om	mijn	adrenaline	
omhoog te werken en dan vervolgens een echte deadline wanneer 
mijn idiote hersens in gang zijn geschoten.

•	 “Ik	ga	naar	de	bibliotheek	of	Plexus.	Thuis	studeren	vind	ik	lastig.”
•	 “Ik	lees	erg	snel.	Ik	zorg	ervoor	dat	ik	in	een	omgeving	ben	die	niet	

makkelijk afleidt. Dus aan een bureau, opgeruimd. Geen posters of 
andere visueel prikkelende voorwerpen. Beetje muziek erbij kan ik 
wel hebben. Daarnaast hou ik hoorcollegesheets erbij tijdens het 
leren voor tentamens. Dus eerst alles een keer lezen en daarna de 
hoorcollegesheets en het boek gecombineerd herhalen.”

•	 Veel	studenten	met	AD(H)D	heeft	gemerkt	dat	ze	bepaalde	‘buien’	
hebben waarin bepaalde taken wel en niet gaan. Je kunt voor jezelf 
tot formules komen voor dat soort momenten. Doe wat voor jou 
werkt.
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8. Nuttige adressen

Fenestra, Disability Centre.  
Studenten met  ADHD kunnen een afspraak maken met een van de 
studentendecanen die verbonden zijn aan Fenestra, Disability Centre (Dhr. M.F.M. 
Melchers of Mw. R.T. Biagioni), telefoon 071-5278025, e-mail fenestra@plexus.
leidenuniv.nl. Je kunt ook langskomen op het open spreekuur, maandag, 
donderdag	of	vrijdag	van	10:00-12:00	in	Studentencentrum	Plexus,	Kaiserstraat	
25.
Meer informatie: www.fenestra.leidenuniv.nl   

Studenteninformatiecentrum. 
Voor vragen over in- en uitschrijvingen, over het opvragen van formulieren, het 
doorgeven van adreswijzigingen en andere administratieve zaken. Studentencentrum 
Plexus, tel. 071 527 8011, e-mail informatiecentrum@ics.leidenuniv.nl. 

PITSstop. 
Plexus Informatie Trefpunt voor Studenten, te vinden in Studentencentrum Plexus, 
telefoon 071-5278025.  Hier vind je onder andere schriftelijke informatie over 
studeren met ADHD. Digitale informatie vind je op www.studenten.leidenuniv.nl.

Studentenpsychologen. 
Voor hulp bij zowel studieproblemen als persoonlijke problemen. De psychologen 
houden	open	spreekuur	 in	Studentencentrum	Plexus	van	maandag	t/m	vrijdag	
van 11.00 tot 12.00 uur. Afspraken vinden plaats in Plexus, telefoonnummer 071 
527 8026.
Meer informatie:
http://www.studenten.leidenuniv.nl/ondersteuning/begeleiding/psychologen.jsp

Studenten Loopbaan Service. 
Voor hulp bij het bepalen van een studiekeuze of het uitstippelen van een carrière 
na je studie. Afspraken maken kan via het Studenteninformatiecentrum, telefoon: 
071 527 8011. 
Meer informatie:  http://www.voorzieningen.leidenuniv.nl/loopbaan/

Informatie over studievaardigheden. 
Raadpleegde de website www.studietips.leidenuniv.nl 

Voor het aangeven van persoonlijke omstandigheden in het kader van het BSA:
ICS. 
BSA Commissie
Rapenburg 70
Postbos 9500
2300 Ra Leiden
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Voor het aanvragen van een medische verklaring:
VGM
Poortgebouw Zuid
Rijnsburgerweg 10
2333 AA  Leiden,
 3e etage 
tel. 071 527 8015.

Overige instanties

Voor behandeling, coaching en groepen binnen de GGZ: 

PsyQ
Leiden
Oude Rijn 57
2312 HC Leiden
Voor aanmelding en informatie: 0900 2357797
Nummer vestiging: 071-5169000

ADHD behandelcentrum
GGZ Leiden en omstreken
Postbus 750, 2300 AT Leiden
Telefoon: 071 890 81 00
E-mail: info@ggzleiden.nl
Website: www.ggzleiden.nl

Stichting Handicap + Studie
Christiaan	Krammlaan	2,	3571	AX	Utrecht.	Tel.nr.030-27 53 300.
www.handicap-studie.nl 
 
Balans
Belangenvereniging voor kinderen, jongeren en ouders die te maken hebben met 
ontwikkelings-,  gedrag- en leerproblemen als ADHD, autisme en dyslexie.  
De	Kwinkelier	40,	3722	AR	Bilthoven.	Tel.nr.	0900-202	00	65.
www.balansdigitaal.nl 

Nuttige websites
Vereniging voor volwassenen met ADHD en aanverwante stoornissen:
http://www.impulsdigitaal.nl/
ADHD land:
http://www.adhd.nl/indexorigineel.html
Begeleid leren:
http://www.begeleidleren.nl/php/index1024.php
ADHD bij volwassenen (PsyQ): 
http://www.psyq.nl/Programma/ADHD-bij-volwassenen
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ADHD bij kinderen en volwassenen. Als chaos je leven beheerst.

•	 Hofman,	E.	&	Korevaar,	L.	Studeren met steun reeks. Succesvol studeren 
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organiseertips en –strategieën. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds, 2007.

•	 McKay,	M,	Davis,	M	&	Fanning,	P.	Gedachten en gevoelens. Breng je 
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•	 Safren,	S.A.,	Sprinch,	S,	Perlman,	C.	A.	&	Otto,	M.W.	Behandelgids ADHD 
bij volwassenen. Cliëntenwerkboek, een programma voor cognitieve 
gedragstherapie. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds, 2006 (a).

•	 Safren,	S.A.,	Sprinch,	S,	Perlman,	C.	A.	&	Otto,	M.W.	Behandelgids ADHD 
bij volwassenen. Therapeutenhandleiding, een programma voor cognitieve 
gedragstherapie. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds, 2006 (b).
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Bijlage 1: Takenlijst7

Prioriteitsscore Taak Datum op lijst 
gezet

Datum taak af

A
.
.
.
.
.
.
B
.
.
.
.
.
.
C
.
.
.
.
.
.

7 Gebaseerd op ‘Behandelgids ADHD bij Volwassenen.’ van Safren, Sprich, Perlman en Otto.
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Bijlage 2: Tijdschrijfformulier

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

8.00
9.00   
10.00   
11.00   
12.00   
13.00   
14.00   
15.00   
16.00   
17.00   
18.00   
19.00   
20.00   
21.00   
22.00
23.00
24.00
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Bijlage 3: Een plan van aanpak om problemen op te 
lossen8

Omschrijf kort het probleem: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Instructies:

a. Maak een lijstje van alle oplossingen die je maar kunt bedenken. 
Beperk je niet. Zet alles erop, ook als het onzinnig of onmogelijk 
lijkt. Het gaat erom zoveel mogelijk oplossingen te bedenken.

b. Schrijf achter de oplossing de voordelen en de nadelen van deze 
oplossing.

c. Loop daarna de lijst door en geef iedere oplossing een score.
d. Gebruik als je dat nodig hebt meer exemplaren van dit formulier. 

Mogelijke oplossing Voordelen Nadelen Score 
(1-10)
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Deze brochure wordt uitgegeven door Fenestra Disability Centre, het 
expertisecentrum van de Universiteit Leiden op het gebied van studeren met 
een functiebeperking. 
071 527 80 25 
fenestra@plexus.leidenuniv.nl
www.fenestra.leidenuniv.nl 
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Samengesteld	door	Cathelijne	Filippo-Kokkeel,	December	2009


