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ADHD 

 

“Ben ik er mee geboren?” 
Nee, je bent er niet mee geboren. 
 

“Het is dan zo iets als een griep?” 
Nee. Niet echt. Het is zo iets als een lui oog. Weet je wat dat is? 
 

“Nee, niet echt.” 
Stel, een jongen die heel goed met zijn linkeroog kan zien, maar slecht met zijn 
rechteroog. Zijn beide ogen zijn goed en gezond, maar in zijn hersenen heeft dat stukje 
dat verbonden is met zijn rechteroog zich minder ontwikkeld. Daardoor gebruikt de 
jongen steeds vaker zijn linkeroog dan zijn rechteroog. 
Dat stukje in zijn hersenen dat verbonden is met zijn linkeroog wordt dan ook steeds 
sterker en het stukje dat verbonden is met zijn rechteroog wordt steeds zwakker.  
Blijft dat lang zo, dan werkt op een bepaald moment dat stukje in de hersenen van zijn 
rechteroog helemaal niet meer. De jongen wordt blind aan zijn rechteroog. Dat is 
natuurlijk niet goed. Dat mag niet gebeuren. Wij gaan daar wat aan doen. 
 
Wat wij kunnen doen is het zogenaamde luie oog veel meer gaan gebruiken door er heel 
veel mee te gaan oefenen. Als wij het linkeroog (het goede oog) van de jongen afplakken, 
dan moet hij veel meer zijn rechteroog gaan gebruiken. Doet hij dat, dan wordt dat stukje 
in de hersenen dat bij zijn rechteroog hoort, steeds sterker en sterker.  
Hoe meer de jongen oefent door zijn goede oog af te plakken, hoe sneller hij beter gaat 
zien met zijn luie oog. 
Wat ook opvallend is, is dat hoe jonger de jongen is, hoe sneller en sterker dat stukje in 
zijn hersenen zich gaat ontwikkelen door te oefenen. Maar dat is een ander verhaal. 
Dus, door veel oefenen verandert de jongen dat stukje in zijn hersenen en kan hij weer 
goed zien met beide ogen. Door te oefenen verandert hij zijn hersenen! 
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“Ja, en mijn ADHD?” 
Nou, met de ADHD gebeurt dat eigenlik omgekeerd.  
Bewegelijkheid, onrust, ongeduld, heel druk in ons hoofd, dagdromen en onoplettendheid 
hebben zich door de jaren heel sterk ontwikkeld.  
Jij zelf en anderen kunnen daar heel veel last van hebben.  
Je bent nooit stil, je hoort vaak niet wat er gezegd wordt of je vergeet het weer heel snel, je 
kunt je gedachten niet vasthouden of niet rustig luisteren naar wat iemand vertelt.  
Vaak ben je aan het dromen.  
 

 

“Wat moet ik dan doen om beter te worden?” 
Eigenlijk hetzelfde als de jongen met het luie oog: je afleidbaarheid niet oefenen en je 
concentratie juist veel oefenen. 
Je moet zorgen dat je steeds minder onrustig, bewegelijk en onoplettend bent.  
Dat doe je door veel oefenen rustiger en meer ontspannen te zijn, langer en beter naar 
iemand luisteren die je iets vertelt, je gedachten niet altijd zo snel door je hoofd laten 
gaan.  
Wat hier goed helpt, is je eigen wil. Je moet het echt willen, echt eraan denken dat je moet 
oefenen. 
Naast willen oefenen en dat ook echt doen, moet je jezelf leren heel goed te letten op wat 
je doet en op wat er naast je gebeurt.  
Zie je dat je heel druk bent? Dan moet je ontspannen.  
Zie je dat je veel praat? Dan moet je minder praten en oefenen om meer gedulde te 
hebben.  
Zie je dat je niet hoort wat iemand vertelt? Dan moet je jezelf gaan dwingen om te 
luisteren.  
Zie je dat je hersenen heel snel denken en je niet meer weet wat je moet doen? Dan moet 
je tegen jezelf zeggen: STOP.  
Wat moest ik ook al weer doen? Oh ja, dat. Ik moet me concentreren en doorwerken. 
Zie je dat je niet opschiet, dat je jouw schoolwerk niet afkrijgt? Dan moet je met jezelf een 
goed gesprek aangaan. Dwing jezelf door te werken. Na 5 of 10 minuten kun je 
ontspannen, iets anders gaan doen, een beetje kletsen bijvoorbeeld. 
Dus, om beter te worden moet je goed op jezelf letten, jezelf goede raad geven en oefenen.  
Het is gewoon een training.  
Hoe vaker je traint, liefst iedere dag meerdere keren, hoe beter het gaat.  
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“Wat moet ik trainen?“ 
- Luisteren. Wat je hoort, vasthouden in je hoofd.  
- Doorwerken, doorzetten.  
   Je oefent veel, net zoals de jongen met het luie oog.  
  Andere mensen kunnen je ook helpen met goede raad te geven en goed op jezelf te       
  letten. Bijvoorbeeld je ouders en de juf of meester op school.  
  Als mensen je niet begrijpen en niet aardig tegen je doen, geef ze dan dit papier.       
  Misschien doen zij na het lezen daarvan wat aardiger en gaan zij je toch helpen met:  
- Je hoofd en lichaam ontspannen. Breng jezelf tot rust. 
- Werkelijk luisteren. Wat je hoort, vasthouden in je hoofd. 
- Je gedachten vast houden. 
- Doorwerken, doorzetten. 
- Na 5 of 10 minuten een pauze houden. Even lopen, spelen, kletsen en opnieuw    
  beginnen met de training tot je klaar bent met je werk. 
  Met veel hulp, van aardige mensen, wordt je sneller beter. 

 
 
“Word ik beter als ik veel oefen?” 
Ja. Je kunt het ook zo zien. Als je niet veel oefent om anders te doen, dan blijft de ADHD 
je hinderen of wordt alles nog lastiger voor je. Net zoals wanneer je griep hebt.  

 

  


