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Trucjes.  

 

Je hebt er waarschijnlijk al héél veel geprobeerd. Trucjes om 

je huis overzichtelijk te maken en houden. Trucjes om op tijd 

op afspraken te verschijnen. Trucjes om je aandacht bij een 

taak of persoon te houden. Trucjes om beter te plannen. 

Trucjes om niets te vergeten.  

 

En  

ga  

zo  

maar  

door. 

 

 
  



 
  

Als ze al werkten (wat ze meestal niet deden), dan kostte het 

je enorm veel moeite om jezelf de trucjes aan te leren, vaak 

werkten de trucjes maar tijdelijk en als ze wél werkten, dan 

was het vaak te goed:  

 Je huis is nu zo geordend als een bibliotheek. Het kost 

je alleen ook dagelijks veel tijd, energie en aandacht 

om dit zo te houden. 

 Je verschijnt meestal veel te vroeg op afspraken. Of 

nee, je wacht telkens weer verderop in de straat uit 

het zicht van degene met wie je een afspraak hebt, 

om de tijd tussen jouw moment van aankomst en de 

afspraak ongegeneerd te overbruggen. 

 Je spendeert uren aan het uitvoeren van saaie taken 

of aan het luisteren naar mensen van wie je al ruim 

van te voren kunt voorspellen wat ze zullen gaan 

zeggen. 

 Je bent zo goed geworden in plannen, dat je 

omgeving nauwelijks nog gelooft dat je ADHD1 hebt. 

 Je hebt intussen een dwangstoornis ontwikkelt, zo 

vaak check je of je alles bij je hebt, of je het licht hebt 

uitgedaan, de thermostaat laag hebt gezet, het gas 

hebt dichtgedraaid, kaarsen hebt gedoofd, et cetera, 

et cetera. Maar inderdaad, het komt nauwelijks nog 

voor dat je iets vergeet. 

Te goed is niet goed. Er is maar één goede ‘te’ en dat is de te 

van tevreden. Als het bovenstaand resultaat herkenbaar voor 

je is, dan ben je daar vast niet tevreden over.  

                                                           
1 Over waar ik ADHD schrijf, bedoel ik ADHD en ADD 



 
  

Tegelijkertijd zie je ook dat meer focus, wat meer gerichtheid, 

je kan helpen om het wat fijner en makkelijker te hebben in je 

leven. Het zou plezierig voor je zijn en je zou voldoening 

ervaren als je bepaalde doelen behaalt en taken afwerkt. 

Denk aan hele praktische zaken in en om je huis zoals je 

administratie, het schoon en overzichtelijk houden van je 

leefomgeving, maar ook aan het ten uitvoer brengen van 

voornemens zoals het bijhouden van je blog, of het afmaken 

van het jurkje dat je zelf aan het naaien bent. En ook grootse 

zaken, zoals het behalen van je studie of werkresultaten die 

van grote invloed zijn op je carrière. 

Dus wil jij ook: 

 In staat zijn om een taak af te maken, zonder jezelf te 

overvragen? 

 Af van het beeld dat jij niet in staat bent om te 

focussen als ‘dit moet’? 

 Doelen behalen die jij jezelf al lang geleden hebt 

gesteld? 

 Je ontspannen kunnen richten op dat wat je te doen 

hebt? 

Lees dan lekker verder.  

Als je wilt blijven worstelen en balen van jezelf dat het je 

maar niet lukt om je voldoende te concentreren, sluit dit 

ebook dan en verwijder het van je computer, tablet of 

telefoon.  

Maar ook als je niet openstaat voor een andere, positieve kijk 

op focus en ADHD, is het beter dan je nu stopt met lezen. 

Nog steeds nieuwsgierig….?  



 
  

 

 

 

 

 

 

Mooi! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan deel ik graag zeven impactvolle inzichten met je. 



 
  

Maar wie is ik? 

 

Ik ben Anne van Hees. In 2006 rondde ik de studie 

Onderwijskunde af aan de Universiteit van Utrecht.  

Vanaf mijn vroegste 
herinnering ben ik 
geïnteresseerd in het 
leerproces van mensen. Er is 
niets dat me meer 
fascineert, intrigeert bijna.  
 

 

Toen ik in 2004 een relatie kreeg met een man met ADHD, zag 

ik de worsteling om aansluiting te vinden en houden met de 

maatschappij. Het leerproces wat dit teweegbracht bij iemand 

met ADHD, maakte ik van dichtbij mee. Dit greep me. 

Ik zegde mijn baan als docent op het HBO op. Daarna startte 

ik in 2010 met het coachen van mensen met ADHD. Ik 

ontdekte in de loop der jaren dat de – vaak meer verborgen – 

struggle van vrouwen met ADHD me nog meer aan het hart 

ging, dan die van mannen. Wellicht omdat ikzelf een vrouw 

ben. Misschien ook omdat ik zag dat het vaak langer had 

geduurd voordat er voor hen hulp kwam. En nog veel later 

vaak pas de juiste begeleiding. 

 

Dat kan en moet anders!  

 



 
  

Hierom heb ik De ADHDacademie opgericht. Dé plek voor 

vrouwen waar zij zichzelf leren kennen. Dé plek ook waar zij 

zichzelf en hun ADHD leren waarderen. Sterker nog: waar zij 

zichzelf en hun ADHD-gedragingen als mooi gaan 

beschouwen. Mooi in alle opzichten. De ADHDacademie is het 

meest nog de plek waar vrouwen met ADHD hun meest 

mooie, krachtige en waardevolle eigenschappen ontdekken 

en hier vanuit gaan leven.  

Meer over mij en De ADHDacademie lees je hier.   

http://www.deadhdacademie.nl/


 
  

Hoe dit boek werkt. 

 

Dit boek bestaat - zoals bijna ieder boek - voornamelijk uit 

tekst. Wil dit boek werkelijke impact hebben, dan is het 

belangrijk dat je iets gaat doen met wat er geschreven staat. 

Dat kan door mee te doen aan de 40-dagen concentratie 

challenge van De ADHDacademie. Meer info vind je hier. 

Daarnaast kun je een begin maken met ‘doen’ door de vragen 

die je in dit lettertype geschreven ziet staan 

voor jezelf te beantwoorden.  

De vragen helpen je om momenten van reflectie in te 

bouwen. Ze nodigen je uit om stil te staan bij wat er je is 

verteld. 

Dit gaat ervoor zorgen dat jij je de inzichten echt eigen maakt. 

Zo gaat de motor voor het ontwikkelen van meer inzichten 

over focus, ADHD en jezelf ‘aan’. 

Op sommige vragen weet je wellicht direct het antwoord voor 

jezelf. Over andere vragen zul je wat langer en dieper willen 

nadenken. Mocht je er dan nog niet uitkomen, geen nood.  

Met sommige vragen moet je gewoonweg een tijdje leven. 

Het antwoord wandelt dan meestal op een dag vanzelf je 

leven binnen. 

  

https://mailchi.mp/7aa33417227b/40dagenconcentratiechallenge


 
  

Een andere kijk op focus 

 

Nu terug naar de inhoud van dit boek: focus. Moeiteloze 

focus. Makkelijke focus.  

Het kan. 

Een groot verschil met wat ik hier beschrijf over focus en wat 

er in veel boeken voor mensen met ADHD over focus te lezen 

valt, is de motivatie voor meer focus.  

De meeste mensen, zeker mensen met ADHD en vrouwen 

met ADHD nog sterker, willen in de basis meer focus om iets 

te kunnen doen of volbrengen wat anderen tevreden stelt. 

Hun huis aan kant, omdat moeder dan goedkeurend knikt. 

Een opdracht volbracht, omdat de leidinggevende dan 

tevreden zal zijn.  

 

Zeg eens eerlijk: in hoeverre wil jij meer focus 

om anderen tevreden te stellen?  

En in hoeverre wil je dit werkelijk voor jezelf? 

 

Meer focus willen om anderen tevreden te stellen, werkt 

uiteindelijk niet. Soms lijkt het even te werken en boek je 

resultaat, maar al snel of op langere termijn niet meer. 

Mogelijk ontwikkelt het zich wel tot een 'misvorming', zoals in 



 
  

de voorbeelden van trucjes die 'te goed' werkten, die ik 

hierboven gaf. 

Dit is alleen wel waar de meeste boeken voor mensen met 

ADHD op gericht zijn: op het normaliseren van het gedrag van 

iemand met ADHD, zodat de omgeving minder hinder 

ondervindt.  

Als je echter in de eerste plaats voor jezelf meer focus wilt, 

dan leidt dit nooit tot een misvorming, een verkramping of 

tot stress. 

In dit boek deel ik zeven inzichten met je die een enorme 

impact gaan hebben op jouw focus. Waarschijnlijk besef je na 

de eerste keer lezen nog niet half - wat zeg ik? - nog niet voor 

een kwart wat de impact van deze inzichten kan zijn. De volle 

impact ontstaat als je de inzichten echt op je laat inwerken. 

Als het je werkelijk gaat zien wat het inzicht jou over je focus 

en jezelf vertelt. Als je echt doordrongen raakt van de 

consequenties van het inzicht. 

 

 

 

 

  



 
  

 

 

 

De inzichten 
  



 
  

Inzicht 1 

Intrinsieke motivatie leidt tot 
moeiteloze focus. 

 

Dit is direct het meest belangrijke inzicht dat je naar meer 

focus gaat helpen. 

Met andere woorden: je moet het echt zelf willen. Werkelijk 

geïnteresseerd zijn in daar waar jij je aandacht op richt. Er 

oprecht en ten volle naar verlangen om - in bepaalde situaties 

of bij bepaalde taken - meer focus te hebben.  

Anders werkt het uiteindelijk niet.  

Voor niemand niet, maar zeker niet voor mensen met ADHD. 

Dan ben je eigenlijk aan het 'doen alsof', dat gaat je naar 

anderen al niet al te best af, laat staan naar jezelf. 

Als jou iets werkelijk interesseert, kom je gemakkelijk in een 

hyperfocus. Dat gaat moeiteloos en het focussen is dan ook 

moeiteloos. Daar hoef ik je weinig over te vertellen. Jij weet 

dat tijd en ruimte dan wegvallen en dat jij volledig opgaat in 

dat wat je doet. 

Maar ook bij activiteiten die niet per se in je interessegebied 

liggen, kost het je direct minder moeite om te erop te 

focussen, zodra je werkelijk van binnenuit gemotiveerd bent 

om de taak te volbrengen of het doel te bereiken. Vaak zijn 

het taken of doelen die ten dienst staan van iets dat er wel 

werkelijk toe doet voor je.  

  



 
  

Voor welke taken of in welke situaties  kom 

jij makkelijk in een hyperfocus? 

Voor welke taken of in welke situaties ben jij 

oprecht gemotiveerd om meer focus te 

ontwikkelen? 

Waarop is deze motivatie gebaseerd?  

 

Als nu bij het aangeven van je motivatie toch iets terug te 

lezen is als 'ik wil mijn huis schoon blijft zodat mijn 

(schoon)moeder geen opmerkingen maakt als ze op de koffie 

komt', dan is het helder: hier ga je moeizaam of slechts 

tijdelijk of op een doorgeslagen wijze focus voor opbrengen.  

 

Tegelijkertijd is het prima mogelijk om intrinsiek gemotiveerd 

te raken voor het opbrengen van focus op je huishouden of 

bijvoorbeeld ook je administratie. Niet omdat je de taak zo 

interessant vindt, maar wel omdat je ervan doordrongen bent 

dat dit voorwaardelijk is om je ten volle te kunnen focussen 

op taken en doelen die er wel echt toe doen voor je. Hierop 

kom ik later nog terug. 

 

Ga voor jezelf na of je toch taken of situaties 

hebt genoteerd waar je extrinsiek in plaats 

van intrinsiek gemotiveerd bent. 

 

STREEP DEZE DOOR 



 
  

 

Wellicht komen ze later weer terug op je lijstje. Nogmaals: ik 

kom hier op terug. Als er nu geen intrinsieke motivatie is voor 

meer focus voor een bepaalde taak, dan moet ie vooralsnog 

van je lijstje af. 

Focus is natuurlijk geen doel op zich. Het is een middel dat je 

helpt om taken te volbrengen, doelen te behalen. Hierom is 

het belangrijk dat je heel goed weet wat het resultaat gaat 

zijn als jij bij bepaalde taken of in specifieke situaties meer 

focus opbrengt. 

 

Wat is het resultaat als jij meer focus hebt? 

Hoe ziet (een bepaald deel van) je 

omgeving er dan uit?  

Wat heb je dan precies bereikt?  

Wat is er te zien, horen of wellicht te 

proeven, ruiken of voelen als jij meer focus 

hebt gehad? 

  



 
  

Laten we dan nu met wat meer aandacht kijken naar wat 

focus precies is. 

Omdat werkelijke focus er alleen maar vanuit intrinsieke 

motivatie kan zijn, is mijn definitie van focus dat je aandacht 

gericht is op waar jij 'm op gericht wilt hebben. Dit betekent 

dat je altijd gefocust bent, want er is altijd aandacht en deze 

is gericht op waar jij dat wilt. Zelfs als dit op het poetsen van 

je keukenkastjes is, terwijl jij je eigenlijk had voorgenomen 

om bezig te zijn met koken (en ondertussen de saus die je op 

het vuur had gezet om 'm op te warmen, aankoekt). 

Hiermee wil ik niet zeggen dat jij er bewust voor kiest om je 

aandacht te verleggen naar iets anders dan waarvan jij je had 

voorgenomen om op gericht te zijn. Niet bewust, maar wel 

gewild. Blijkbaar was dat waar je aandacht op gericht was niet 

meer spannend, prikkelend, interessant of enerverend 

genoeg en wilde jij je focus verleggen. 

 

 

 

  



 
  

Inzicht 2 

Je focus ligt daar  

waar jij wilt dat ie ligt. 

 

En dat is helemaal oké. 

Dit heeft je namelijk ook al heel veel gebracht en gaat je nog 

veel brengen (zelfs nog veel meer als je dit ten volle 

aanvaart). Wat je wilt doen, is namelijk meestal ook waar je 

goed in bent. Het is in ieder geval iets waar jij op dat moment 

gemotiveerd voor bent. Als je mee gaat met die flow, doe je 

steeds iets met volle aandacht, met overgave en passie. 

 

Waar verleg jij je focus regelmatig naar? 

Is dit iets waar jouw passie of talent ligt? 

 

De andere kant van de medaille, namelijk dat je niet meer 

gefocust bent om dat waaraan je was begonnen, is ook 

interessant. Laat ik nogmaals heel duidelijk zijn: je focus 

verleg je meestal  niet bewust én tegelijkertijd wil iets in jou 

niet langer gericht zijn op dat waarop jij je had voorgenomen 

je te focussen. Zo heb ikzelf, terwijl ik dit schrijf, de neiging 

om het internet op te gaan. Ik heb enorm veel zin om te 

kijken of er een bepaald type huis te koop staat en uit te 



 
  

zoeken wanneer ik voldoende middelen heb om in zo'n huis 

te gaan wonen. 

De reden dat ik dit op dit moment liever wil doen terwijl ik 

me heb voorgenomen te schrijven en ook wil dan dit e-book 

er komt, is omdat ik me onzeker voel. Ik twijfel of het me wel 

gaat lukken. Deze twijfel, deze gedachtes die me vertellen dat 

ik het mogelijk niet kan, bezorgen me een dusdanig 

ongemakkelijk gevoel, dat ik ervan weg wil. Ik wil mijn focus 

verleggen naar iets wat andere gedachtes in me oproept en 

me dus ook een ander en fijner gevoel bezorgt. 

Dat brengt me op het derde inzicht… 

 

 

  



 
  

Inzicht 3 

Als je je ongemakkelijke 
gevoelens kent en herkent, 
verklein je de kans dat je 
onbewust je focus verlegt. 

 

In werkelijkheid is er namelijk helemaal geen sprake van meer 

of minder focus. Focus is er altijd, alleen niet altijd en continu 

gericht op dat waar je oorspronkelijk op gericht wilde zijn. 

Je kunt ervoor kiezen om je focus te verplaatsen naar dat 

waarvan jij je had voorgenomen om gefocust op te zijn, als je 

door krijgt dat je dat niet meer gefocust bent op dat waarop 

jij je had voorgenomen gefocust te zijn. Nog fijner en 

handiger is als je het al eerder in de gaten krijgt: als je je 

ongemakkelijke gevoelens opmerkt terwijl je nog gefocust 

bent op de taak die je je had voorgenomen te zullen 

volbrengen. 

 

Wat zijn gedachtes en gevoelens die jou 

(makkelijk) afleiden?  

 

Denk bijvoorbeeld aan gevoelens als schaamte, verveling, 

onzekerheid en je afgekeurd voelen. 

 

 



 
  

Het helpt om te weten welke ongemakkelijke gevoelens je er 

makkelijk toe bewegen om je focus te verleggen. Je kunt ze 

daardoor op het moment dat ze er zijn veel makkelijker 

herkennen. 

Je bent er daarmee echter nog niet Het is absoluut niet 

gegarandeerd dat je je ongemakkelijke gevoel herkent 

voordat het je er onbewust toe beweegt om de focus ergens 

anders op te leggen.  

Dit dien je te trainen.  

Maar geen nood!  

Ook dit kan met veel minder moeite dan het je tot op heden 

kostte.  

  



 
  

Inzicht 4 

Als je een experiment maakt 
van gefocust zijn,  

kun je alleen maar ontdekken  
wat voor je werkt,  

niet mislukken. 

 

De 'moeite' als je iets nieuws leert gaat vaak veel meer zitten 

in de frustratie over het leerproces, dan in het leerproces zelf. 

Deze uitspraak vraagt waarschijnlijk om enige uitleg.  

De vrouwen die ik ontmoette hebben altijd al enorm hun best 

gedaan om zich te focussen op die dingen waarop zij gefocust 

dienen te zijn of dachten te willen zijn. Er heerst vaak een 

algeheel gevoel van teleurstelling in zichzelf en ‘ik kan het 

toch niet’. De teleurstelling over de ‘mislukking’, het niet 

slagen van de poging op zichzelf, is vaak nog veel groter dan 

over het niet gefocust kunnen zijn. Er is een wantrouwen 

opgebouwd naar de eigen leerbaarheid. Met andere 

woorden: ze vertrouwen er niet of nauwelijks nog op dat ze in 

staat zijn om iets te leren. 

Met dit wantrouwen is de kans dat je wél iets leert natuurlijk 

heel erg klein. Het kan helpen om de druk wat te verlagen en 

wat afstand te nemen van dit wantrouwen. Dit kan door ook 

‘het leren’ minder serieus te nemen. 

  



 
  

Wanneer je je leerproces gaat beschouwen als een 

experiment, kan het niet mislukken. Een experiment is 

bedoeld om van te leren. 

Als een andere manier voor je werkt om afstand te creëren 

van je leerproces, dan is dat ook helemaal prima. Ik heb 

ervaren dat de mogelijkheid die ik hier aanbied, goed werkt, 

maar waar het om draait is dat er afstand ontstaat. Dat er wat 

ontspanning intreedt. Dat is niet alleen prettig op zich, het 

vergroot ook nog eens de kans dat het dit keer wél lukt. 

 

Wat kan een eerste, experimentele stap voor 

je zijn naar meer focus? 

(Iets wat je in een korte tijd en direct 

vandaag al kunt proberen.) 

 

 

 

  



 
  

Inzicht 5 

Het kost uiteindelijk veel meer 
moeite om de dingen die er toe 

doen voor je, 
niet te doen, 

dan de focus op te brengen 
om ze wel te doen. 

 

Herlees dit inzicht nog maar eens. 

En misschien nog een keer. 

Dat klinkt hard en dat is het ook.  

Bruut zelfs. Maar ook heel erg waar.  

Dit inzicht kan je helpen op het moment dat je nog net een 

duwtje in de rug nodig hebt (of een schop onder je kont) om 

de benodigde focus ergens voor op te brengen.  

 

Uit onderzoek blijkt dat mensen op hun sterfbed het meeste 

spijt hebben van de dingen die zij niet hebben gedaan. Veel 

meer dan van de dingen die zij wel hebben gedaan en wat 

'onnodig' was geweest of wat 'verkeerd' uitgepakte. 

Elke dag balen dat je weer iets niet hebt aangepakt, 

doorgezet of afgemaakt, is veel vervelender dan wél even je 

schouders onder iets zetten. Het gaat dus wel echt om dingen 

die ertoe doen voor je. Als je telkens weer constateert dat je 



 
  

het toch niet doet, is het wellicht goed om je af te vragen of 

het daadwerkelijk wel zo belangrijk voor je is. 

 

Bij wat ervaar jij regelmatig dat jij geen of 

te weinig focus opbrengt? 

Ga voor jezelf na: 

 Heb je een schop onder je kont nodig? 

 Was het ooit belangrijk voor je, maar 

is het nu niet meer? 

 Is het voor anderen belangrijk, maar 

niet voor jou? 

 Of is het misschien wel nooit werkelijk 

belangrijk voor jou geweest? 

 

Als met het beantwoorden van bovenstaande vragen duidelijk 

wordt dat je iets wilt wat je eigenlijk niet wilt of waarvan je 

onvoldoende het belang ziet, dan is het goed om je af te 

vragen of je het nog wel moet willen. 

Er zijn echter zeker ook dingen die je oprecht graag wilt en 

daar gaat dit inzicht over. Zien dat het schrijnend gaat zijn en 

misschien ook al wel nu is, dat je geen focus ervoor opbrengt, 

biedt je een trigger om het toch maar wel even te doen. 

Maar weet ook dit…  

  



 
  

Inzicht 6 

Het opbrengen en vasthouden 
van je focus voor iets waar jij in 
mindere mate in geinteresseerd 

bent, kost jou  
(veel) meer moeite dan  

de meeste mensen 

 

Misschien wist je dit al, of had je een vermoeden. In de ruim 

acht jaar dat ik mensen met ADHD begeleid, heb ik het steeds 

weer bevestigd gezien. Het kost mensen met ADHD 

gewoonweg veel meer energie en tijd om zich gefocust te 

houden op taken, gesprekken, mensen of dingen die hun 

interesse niet hebben.  

De kracht van dit inzicht ligt niet in 'het weten' of de kennis 

ervan. De kracht van dit inzicht zit in het doorvoelen van de 

gevolgen ervan.  

 

Laat dit even op je inwerken. 

 

Als het namelijk zo is - en jij weet als geen ander dat het waar 

is – dat het gefocust blijven op iets dat je in mindere mate 

interesseert jou meer moeite kost dan de meeste mensen, 

dan is hiervoor dus meer tijd en energie nodig. 



 
  

 

Bij inzicht 1 vroeg ik je om de taken waar jij niet intrinsiek 

gemotiveerd voor bent door te strepen. Maar… 

 

Wat zijn taken waar jij je minder intrinsiek 

gemotiveerd voelt, maar desondanks toch 

belangrijk genoeg acht? 

 

Ga nu per taak na of er toch enige intrinsieke motivatie voor 

te vinden is. Als dat het geval is, werkt toch het meest 

moeiteloos.  

Als dit niet het geval is vraag je dan af of het werkelijk wel 

nodig is dat jijzelf deze taak uitvoert.  

Als het antwoord daarop toch 'ja' is, dan is de meest 

moeiteloze oplossing om er de tijd en energie in te investeren 

die de taak van je vraagt. Doe je dit namelijk niet, dan kost 

het nóg meer moeite, omdat je je er tegen gaat verzetten. 

En voorbeeld van een taak waar veel vrouwen die ik begeleid 

mee worstelen is het overzichtelijk houden van hun 

leefomgeving. Ik heb regelmatig gezien dat zij ‘verspullen’: 

hun huis raakt steeds voller.  

Nu is de motivatie/noodzaak tot verspullen bij vrouwen met 

ADHD, een onderwerp waarop ik veel langer en dieper kan en 

wil ingaan, maar dat reikt voor de inhoud van dit e-book te 

ver. 



 
  

Wat hier belangrijk is, is het opbrengen van de focus om 

spullen te ordenen, keuzes te maken om bepaalde spullen te 

houden of weg te gooien en spullen op te bergen. Dit is niet 

wat de meeste vrouwen met ADHD op zichzelf als een fijne 

activiteit beschouwen en mede door het snel afgeleid zijn, 

duurt deze activiteit ook nog eens veel langer dan bij de 

gemiddelde ander. 

Toch gaat het het meest moeiteloos, als je je erbij neerlegt 

dat dit bijvoorbeeld een keer per week, twee uur tijd van je 

vraagt. Wellicht ervaar je toch innerlijk verzet ertegen, 

bijvoorbeeld door gedachtes van weerstand als: waarom 

moet dit nu? Waarom lukt dit anderen met veel minder 

moeite? 

En ook dan: verzet je niet tegen deze gedachtes. Laat ze er 

gewoon zijn.  

 

Wat is zo’n taak voor jou, waarbij met 

minder moeite meer focus zou opbrengen, 

als jij erbij neer zou leggen dat het meer tijd 

en energie van je vraagt dan je eraan zou 

willen spenderen? 
 

  



 
  

Inzicht 7 

Juiste omstandigheden 
ondersteunen je focus  

 

Welke omstandigheden ‘juist’ zijn voor jou, dat kan ik niet 

precies aangeven. Voor de één helpt het enorm om 

regelmatig naar buiten te gaan, voor de ander om zichzelf te 

belonen met een aflevering van een favoriete serie. 

Er is wel een aantal globale omstandigheden aan te wijzen die 

focus ondersteunen. Hier benoem ik er een aantal. 

Zorg voor voldoende energie 

Omstandigheden die ertoe bijdragen dat jij goed in je energie 

zit, helpen enorm. Op het moment dat je slecht hebt 

geslapen, veel stil zit en eten eet met weinig voedingswaarde, 

voel je je futloos en ben je heel snel afgeleid. Of je laat je 

graag afleiden door bijvoorbeeld de tv.  

Dus: voldoende nachtrust, regelmatige beweging, gezonde 

voeding. Heel simpel én heel essentieel. 

Minimaliseer afleiding 

Een lege, minimalistische omgeving is de meeste tijd weinig 

bevorderlijk is voor mensen met ADHD. Dit komt doordat zij 

prikkels juist nodig hebben om ‘wakker te blijven’. De 

prikkeloverdracht in de hersenen van mensen met ADHD is 

onder gewone omstandigheden minder dan bij mensen 

zonder ADHD. De ‘sensatie’ die prikkels in de omgeving 



 
  

bieden of oproepen, zorgt ervoor dat de prikkeloverdracht 

wordt verhoogd. 

Alleen als je werkelijk gefocust wilt werken, zorgen deze 

prikkels er juist ook voor dat je gaat doen waar je goed in 

bent: je hele omgeving in de gaten houden.  

Mensen met ADHD zijn in staat om zich zo’n 2,5 uur per dag 

werkelijk te focussen en gedurende deze tijd is het wenselijk 

om met zo min mogelijk prikkels (lees; potentiële afleiding) 

omringd te zijn. 

Creëer verbinding met anderen 

Te weten dat je in contact staat met anderen, is een 

emotionele behoefte die ieder mens heeft. Mensen die zich 

eenzaam voelen, zijn niet of nauwelijks in staat tot leren en 

focussen. 

Daarnaast kan het contact met anderen, zeker als het met 

mensen waarin jij je herkent (vrouwen met ADHD) en die 

eenzelfde doel nastreven (beter focussen), je inspireren en 

bemoedigen. 

Wil je direct in contact komen met andere vrouwen met 

ADHD? Wordt dan lid de community-groep van De 

ADHDacademie. Dat kan hier. 

 

Wat herken je van bovenstaande 

omstandigheden?  

Welke omstandigheden werken nog meer 

voor jou? 

https://www.facebook.com/groups/631867503916580/


 
  

Dankjewel! 

 

Voor het lezen van de e-book. Het is je gelukt het tot het 

einde te lezen! 

Wellicht heb je het al gemerkt in dat wat je las: bij De 

ADHDacademie focussen we ons graag op wat wél werkt en 

op wat allemaal wél mogelijk is. 

We weten dat mensen met ADHD over veel en over 

bijzondere talenten beschikken. We hebben daarom een 

kaart laten drukken waarop een aantal van je kwaliteiten en 

kenmerken van de mooie persoon met je ADHD die je bent 

terug te vinden zijn. Een kaart die je kan helpen om jezelf 

hieraan te herinneren én die je aan anderen kan geven of 

sturen. 

We doen je graag een set van acht kaarten cadeau. Je mag 

deze komen ophalen bij De ADHDacademie in Eindhoven of je 

kunt de set thuisgestuurd krijgen. 

Stuur hiervoor een mail naar deadhdacademie@gmail.com en 

zet in het onderwerp ‘kaartenset’. Geef in je mail aan of je de 

kaarten wil komen ophalen, of dat je ze thuisgestuurd wilt 

krijgen. 
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En verder? 

 

Je zit nu in een flow. Je bent anders naar je focus gaan kijken 

en op gang gekomen om je focus te verbeteren. De inzichten 

hebben nieuwe deuren voor je geopend.  

De kans is groot dat je wilt doorpakken! 

De ADHDacademie biedt je de mogelijkheid om met het 

verbeteren van de concentratie aan de slag te gaan. 

 

Doe mee aan de  

40 dagen concentratie challenge. 

 

Lees hier meer over de challenge. 

De challenge is bedoeld voor vrouwen met ADHD die echt aan 
de slag willen. Die zich gesteund en bemoedigd willen voelen in 
het toewerken naar 2 – 4 uur geconcentreerd werken per dag.  

Dit is wat twee deelnemers van een eerdere challenge in de loop 
van de 40 dagen mailde naar aanleiding van één van de mails die 
zij elke drie dagen ontvingen: 

Zonder je uitleg te horen, voel ik de essentie en juistheid 
waarom dat is.  
Voor mij is dat zo bevrijdend en bevestigend.  
Dank je hiervoor.  

https://mailchi.mp/7aa33417227b/40dagenconcentratiechallenge


 
  

Ik haakte aan op je uitnodiging voor deze sessies toen ik las 
dat er maar 2,5 tot 4 uur nodig is om te doen wat ik wil/ kan 
doen. Geeft me bevestiging, vertrouwen en meer rust.  
Dank je daarvoor.  
 
Saskia Redan 
 
Dag Anne, 
 
Dank voor alles wat je hiermee doet. 
Ik kom vaak in Eindhoven maar niet op die data die jij noemt. 
Stuur het cadeautje dan maar naar onderstaand adres. 
 
Ik merk dat ik het allemaal niet zo dringend nodig heb en dat 
het me goed lukt om geconcentreerd te werken. 
Toch vind ik het erg interessant allemaal, dus fijn dat ik 
mezelf heb aangemeld. 
 
Cocky Beckers 
 
Je leest het goed: de deelnemers ontvangen een cadeau. 
Helemaal gratis. Deze krijg je op de helft van de challenge. 
 
De 40 dagen Concentratie Challenge (ook wel de 40CC) is nu 

nog kosteloos. Vanaf medio 2019 betaal je 49 euro.  

Schrijf daarom nu in voor de eerst volgende challenge. 

 

Dat kan hier. 

  

http://eepurl.com/dNXHHk


 
  

De ADHDacademie 

 

Vanuit mijn onderwijskundige achtergrond en een positieve 

levenshouding, begeleid ik vrouwen met ADHD naar meer 

zelfinzicht en zelfvertrouwen. Ik ondersteun hen in het 

ontdekken wat ze wél kunnen en waar hun talent wél ligt. 

Daarnaast help ik hen inzien wat zij nodig hebben om hun 

eigen leerproces in gang te zetten en te houden.  

Naast mijn jarenlange ervaring als professional, leefde ik 13 

jaar samen met een man met ADHD. Ook herken ik de 

zoektocht die de vrouwen die ik begeleid doorlopen: hoe ben 

je jezelf in een wereld die iets anders van je lijkt te 

verwachten? 

Ik wil dat vrouwen met ADHD gaan staan voor wie ze zijn en 

wat ze kunnen! Niet alleen voor henzelf, maar ook omdat ik 

zie dat de creativiteit, inventiviteit, flexibiliteit en allerlei 

andere talenten van vrouwen met ADHD, heel waardevol zijn 

voor anderen. Het is mijn missie om dat talent te helpen 

ontdekken, omarmen en inzetten.  

Zo beschreef een klant van De ADHDacademie haar ervaring 

met Anne: 

Ik vind het erg fijn om te merken dat je helemaal niet schrikt 

van mijn wispelturigheid, mijn drukke van-de-hak-op-de-tak 

gesprekswaterval die ik kan zijn. Heerlijk gevoel om dat 

gewoon te kunnen uiten bij jou en te merken dat jij er tegen 

kunt.   



 
  

Je kunt goed luisteren en hebt scherp door waar knelpunten 
zitten en hebt er veel lef voor om die aan te pakken of te 
benoemen, ook als ik er zelf bijvoorbeeld overheen wil praten. 
 
We lachen vaak en dingen die ik als problemen ervaar, laten 
jou niet schrikken. Je houdt altijd de moed dat 't goed komt, 
ook als ik zelf dat even niet helder zie. Dat is een fijne steun in 
de rug om te blijven groeien. 
 
Ik vind het leuk dat je mijn manier van in het leven staan; 
genieten van kleine dingen, ruimte willen ervaren, denken in 
beelden en ervaringen; zo waardeert. Het is een heerlijk 
gevoel dat we er ook regelmatig om kunnen lachen samen! Ik 
merk dat je geniet van het coachen en daardoor voel ik de 
ruimte om je steun in te schakelen als ik dat nodig heb. 
 

Marieke (27 jaar, ADD) 


