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WELKOM
In dit programma: wat als vrouwen met AD(H)D gebruik gaan maken van hun gave & goud deel ik mijn

ervaring en expertise over AD(H)D met jou. Wat ik met je deel zijn kennis en (eigenwijze) inzichten die

vanuit mijn eigen afgelegde weg zijn ontstaan. Ik ben door prachtige berglandschappen gegaan, maar

die gouden berg ben ik nooit tegengekomen. Jouw gave & goud vinden gaat vanuit mijn visie dan ook

vooral over uit jezelf halen wat er altijd al in jou zat. Dat ga je doen met twee benen op de grond.

AD(H)D heeft ook in jouw leven ongetwijfeld zijn sporen achtergelaten. En die sporen kunnen allerlei

vormen hebben aangenomen. Je hebt jezelf vast dingen aangeleerd die je misschien jezelf wel weer

mag afleren, dat gaan we in deze eerste module onderzoeken.

Het is tijd om jouw way-of-life route met AD(H)D stevig op de kaart te zetten en jouw eigen spelregels

te gaan bepalen in dit leven!

Met dit programma ga je een enorme persoonlijke ontwikkeling doormaken op het gebied van

zelfliefde, zelfcompassie en jouw grenzen verkennen. Dat gaat er écht voor zorgen dat jij gaat leven

volgens jouw ADHD- spelregels. Misschien niet alle dagen, maar wel stukken consistenter dan dat je nu

doet. Het is een enorme meerwaarde dat je jezelf dit programma hebt gegund! Wanneer je als mens

groeit en ontwikkeld ga je het leven makkelijker leven. Er zal minder gedoe en drama zijn en meer

vrijheid en ruimte om te lachen en te leven. Ik nodig je hierbij dan ook uit om jezelf beter te leren

kennen en AD(H)D als een onderdeel van jou te gaan zien. Jij bent geen AD(H)D, je hebt AD(H)D. 

De wereld van AD(H)D mooier maken, jouw wereld mooier maken begint bij jezelf. Bij jezelf iets

gunnen. Vanaf vandaag mag je jouw wereld gaan creëren. De wereld van vrouw zijn, AD(H)D hebben,

veel willen, veel doen, veel weten, veel denken en veel meer van dat. Er is niemand die meer van jou

zou mogen ontvangen als jij zelf. Dit programma is een zelfinvestering waar je jezelf, anderen en de

wereld met en zonder AD(H)D opnieuw gaat ontmoeten.

Ik wens je een fijne reis naar jezelf,

Liefs,

Astrid 

w
w

w
.astrid

van
m

eijeren
.n

l

Vind je Goud // Module 1 // Werkboek #1 2



 Ik leg de lat hoog genoeg
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AD(H)D werd vroeger gezien als iets wat op volwassenleeftijd wel over zou gaan, maar dat inzicht is

inmiddels flink bijgesteld. Meisjes met AD(H)D werden er al helemaal zelden tussenuit gepikt en

daardoor niet gediagnosticeerd. Meisjes met AD(H)D zijn overwegend dromerig, hebben vooral een vol

hoofd en zijn zelden extreem bewegelijk of hyperactief gedrag. Ze redden het op wilskracht en een

groot sociaal aanpassingsvermogen. En toch heb jij wellicht je jeugd ervaren als of je op je tenen hebt

moeten lopen en kan je achteraf veel situaties verklaren. Het kan ook zijn dat je wel dat ‘typische

drukke kind’ was en er op jonge leeftijd al tussen uit knalde en de diagnose AD(H)D hebt gekregen,

afhankelijk van de keuzes die destijds voor en/of met jou zijn gemaakt. Als kind al opgroeien met een

diagnose vraagt op latere leeftijd om een enorme reflectie op hetgeen dat dit voor jou heeft betekend.

Want vanaf jongs af aan geconfronteerd worden met jouw uitdagingen kan zomaar op latere leeftijd in

de weg gaan zit. Of je de diagnose nu vroeg of laat hebt gekregen het feit blijft dat je hier mee te

dealen hebt gehad. 

Gedurende je kinder- en pubertijd gebeurt er veel. Sociaal-emotioneel, maar ook lichamelijk. Het

hebben van een brein dat anders prikkels en impulsen verwerkt zorgt ervoor dat je niet ontkomt aan

het ontwikkelen van gedrag dat voor jou werkt. Of beter gezegd dat werkt voor de buitenwereld, want

dat is immers wat er vaak gebeurt. Kritiek, afwijzing, straffen op wie jij bent is het recept voor een laag

zelfbeeld. Een AD(H)D-er leert zichzelf net even wat meer aanpassen dan mensen met een

neurobiologisch soepel werkend brein.  

Tijdens je puberteit ga je echt bewust worden van je eigen identiteit ontwikkelen en dat terwijl je van

nature al ontzettend bewust bent van jezelf! Dat bewustzijn zorgt ervoor dat jij een kei bent geworden

in jezelf aanpassen, verbloemen en pleasen. Eenmaal als volwassene heb je steeds meer ballen hoog te

houden: opleiding, werk, carrière maken, je eerste huis, reizen, een gezin stichten en word je nog veel

bewuster van hoe jij in elkaar zit. Het wel willen, maar niet kunnen of overzien vraagt om intelligente

strategieën om vol te houden van wat je lief is, vaak ten koste van jezelf. 

VAN MEISJE NAAR
VROUW MET AD(H)D
Hoe was jij in je kindertijd? Welke situatie is je het meest

bijgebleven? Hoe kijk je daar naar? 
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Breinbreker: vaak weten we in het leven wel wat
voor ons zou werken, maar denken we dat dit
niet mag, raar is of niet tot de mogelijkheden

behoort… 
 

Trigger: wat zou jij heel graag willen? Wat doe jij
van binnen wat ervoor zorgt dat je het nog niet

doet?
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Het hebben van een diagnose kan inzichtgeven in jouw handleiding, maar voor lang niet

iedereen is het hebben van de diagnose een begin van de oplossing. 

Het krijgen of jezelf kunnen vinden in de diagnose AD(H)D kan een enorm gevoel van opluchting

geven. Met het officieel krijgen van een diagnose eindigt een zoektocht van misschien wel jaren

naar: wat is er mis met mij. Wanneer je nog geen diagnose hebt kan het helpen om voor jezelf te

onderzoeken wat voor jou de voor-en nadelen kunnen zijn van wel of geen diagnose. Als je geen

diagnose hebt zijn de nadelen misschien wel groter dan de voordelen. Of wellicht heb je juist

weloverwogen de beslissing gemaakt om AD(H)D wel te erkennen en zonder diagnose door het

leven te gaan omdat jij jezelf redelijk staande weet te houden, angst voor de nadelen of weet je

gewoon niet waar je moet beginnen.  

Hoe zou jij het vinden als je je wel liet diagnosticeren? Vind je de weg ernaartoe spannend? Wat

zijn die voor- en nadelen dan precies?

DE WEG NAAR
(GEEN) DIAGNOSE

AD(H)D, die diagnose krijg je niet zomaar en misschien heb of wil je hem (nog) niet. Er is heel

wat aan voorafgegaan voordat je ouder(s) en/of verzorger(s) en/of jijzelf de stap hebben

genomen om te erkennen dat er ‘iets aan de hand is’. Wat was de aanleiding voor een

vermoeden tot AD(H)D? Wat is eraan voorafgegaan? 
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Voor- en nadelen van een diagnose:

Voordelen:
 Opluchting, het is het einde van een lange zoektocht;
 Toegang tot (psychologische) behandeling
 Reduceren van klachten door specifieke voeding, leefregels en medicatie/supplementen 
 Verbeteren van functioneren (thuis, school, werk, sociale situaties, partnerrelaties)
 Voorkomen van verergering van problemen veroorzaakt door AD(H)D

Nadelen:
 Stigmatisering (zowel door jezelf als door de buitenwereld)
 Uitsluiting en discriminatie (b.v. onbegrip op het werk)
 Verminderd zelfvertrouwen door het
 Negatief effect op zelfbeeld en eigen identiteit

De weg naar de diagnose kan op verschillende manieren tot stand komen. Ik geef hieronder een
korte toelichting voor als jij overweegt jezelf (alsnog) te laten diagnosticeren:

Nadat jij tot de conclusie bent gekomen dat je wel wilt weten of jij nu AD(H)D hebt ja of nee gaat er
een wereld aan wirwar van zorgaanbieders open op Google. Mijn disclaimer: laat je diagnosticeren
door een psycholoog/psychotherapeut en niet door de huisarts of GGZ-praktijkondersteuner.
Begin ook nooit zomaar op advies van de huisarts bij voorbaat met medicatie zonder diagnose, je
hebt ze ertussen!! 
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Maak een dubbele afspraak met je huisarts om een verwijzing te regelen,
dan heb je 20 minuten voor je verhaal i.p.v. 10 minuten
Schrijf vooraf op wat je wilt bespreken: specifieke symptomen, de rode
draad van waar je vast loopt, waarom je vermoedens hebt.  
Zoek alvast op Google naar welke GGZ-instellingen of kleinere
psychotherapeutische praktijken bij jou in de buurt zitten. Voorbeelden:
Mentaal Beter, PsyQ, Parnassia. Indien je graag naar ADHD centraal gaat is
het raadzaam je te verdiepen in hun werkwijze, zij behandelen alleen als je
ook medicatie wilt gebruiken. 
Ga het gesprek aan met de huisarts en vraag om een verwijzing. De
huisarts kan je helpen een weloverwogen keuze te maken en de
verwijzing in orde
Na het krijgen van de verwijzing dien je in veel gevallen zelf de afspraak te
maken met de code uit te verwijsbrief bij de door jou gekozen aanbieder.
Het kan ook zijn dat de huisarts deze 1e stap zit. Wil je dat liever? Vraag
erom!!
Pak door, geef jezelf de deadline dat je binnen 1 week na de huisarts
tenminste ergens op de wachtlijst staat en beloon jezelf met iets waar je
echt heel blij van wordt! 

Stappenplan diagnosestelling AD(H)D

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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In de jaren tot de herkenning, erkenning of diagnose kunnen zich allerlei klachten opstappelen.

Denk aan wisselende stemmingen, laag zelfbeeld, problematische relaties, verlies van

baan/opleiding door slechte prestaties, verslavingen, schulden enzovoorts. Het krijgen van een

diagnose mag dan ook zeker gevoeld worden als een een nieuw begin en gevierd worden met

taart en ballonnen. Na de diagnose is er vaak gevoel van opluchting die later plaats maakt voor

de vraag: en hoe nu verder en dat is waar jouw AD(H)D reis verder gaat. 

Diagnose of geen diagnose: wat AD(H)D is dat weet je inmiddels wel, en google heeft je ondanks

de handleiding tot nu toe niet de juiste tools en spelregels gegeven. Rust en structuur blijken bij

lange na geen zaligmakende oplossing te zijn. AD(H)D is veel en omvat veel en jouw gouden

formule is niet te vinden op google, maar volledig afgestemd op jou en niet op het gemiddelde. 
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VAN MEDICATIE TOT
THERAPIE

De meest ingezette therapieën voor AD(H)D zijn psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie. Beide

gericht op het aanleren van executieve functies (de regelfunctie van je hersenen). Hierbij kun je denken

aan het volhouden van aandacht, planning, prioriteiten stellen, timemanagement, Reactie (of respons)-

inhibitie (het vermogen om na te denken voordat je iets doet). Logischerwijs de elementen waar een

AD(H)D-ers ontzettend veel moeite mee hebben. Het volgen van dit soort trainingen heeft vaak effect,

maar vaak ook kort. Waarom? Omdat jouw AD(H)D brein het helemaal niet interessant vindt om te

kunnen plannen of na te denken voordat je iets zegt. Nee, jouw brein wil uitgedaagd worden,

interessante dingen doen voor een extra boost dopamine, noradrenaline en serotonine. Van deze

neurotransmitters heb jij een tekort waardoor de signalen in de hersenen niet goed kunnen worden

doorgeven van de ene zenuwcel naar de andere zenuwcel met alle gevolgen van dien die jij (dagelijks)

ervaart. AD(H)D wordt ook wel omschreven als een neurobiologische stoornis. Ik noem het gewoon een

geniaal brein en mensen zonder AD(H)D hebben een rechtbrein. Uiteraard puur ter illustratie, want wie

bepaald wat recht is en wie wat geniaal is.

Het gaat erom dat jij gaat snappen wat jouw brein aanstuurt en van binnen doet waardoor jij je druk

voelt, een kermis in je hoofd hebt of een kop vol watten. Zonder dat kan je van alles uit de kast trekken

om je brein te beïnvloeden, maar gaat niks helpen en sla je volledig de plank mis. 

AD(H)D kan op verschillende manieren behandeld worden zowel met medicatie, als met

gedragstherapie als met homeopathische middelen, leefstijl en voeding. Echter heeft vaak

prikkeldemping (met medicatie) niet het grootste effect, maar het besef dat je jarenlang in

een ander hokje hebt proberen te leven. Namelijk die van mensen zonder AD(H)D. Hoewel

medicatie in combinatie met gedragstherapie nog steeds de meest aangedragen oplossing

is komt er steeds meer kennis over de positieve invloed van voeding en leefstijl op je

breingezondheid. 
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In dit werkboek zal ik mij beperken tot serotonine en dopamine, simpelweg omdat jij daar de meest

praktische tips uit kan halen over hoe de aansturing van jouw brein werkt.  

Even kort uitgelegd. Neurotransmitters ook wel overdrachtsstoffen zijn signaalstoffen die

zenuwimpulsen overdragen aan zenuwcellen. Je zou ze ook boodschappers kunnen noemen.

Serotonine is een van deze neurotransmitters en houdt zich voornamelijk bezig met je humeur en je

perceptie van de werkelijkheid, maar wordt ook gebruikt voor eetlust, geheugen, slaap,

lichaamstempratuur en seksuele functies. Je raad het al, als dit uit balans is zijn die functies ook uit

balans en kan jij je behoorlijk anders gedragen en voelen als dat je zou willen of daarom logisch zou

zijn. 

Voorbeeld: je hebt maanden uitgekeken naar je vakantie aan de Spaanse kust. Je hebt er hard voor

gespaard en gewerkt om een onvergetelijke vakantie te boeken. Eenmaal daar overvalt het gevoel je

dat je helemaal niet zo kan geniet zoals je had verwacht. Je voelt je rusteloos en helemaal niet

gezellig, terwijl ‘iedereen’ om jou heen wel zichtbaar geniet…

Serotonine heeft een overwegend stimulerende werking en wordt ook wel het gelukshormoon

genoemd. Het is technisch gezien zowel een neurotransmitter als hormoon. Serotonine werkt als

regulator van het dopamine-systeem. Net als serotonine is dopamine zowel een neurotransmitter als

een hormoon. Dopamine werkt net als serotonine als een signaalstofje waardoor hersen- en

zenuwcellen met elkaar kunnen communiceren. Het beïnvloedt je gevoel en je gedrag. 

NEUROTRANSMITTERS
Die hele hormonen en neurotransmitter huishouding zorgt ervoor dat jouw brein niet zo

gemakkelijk signalen doorgeeft als bij mensen zonder AD(H)D. Ik noem het bewust mensen

zonder AD(H)D en geen normale mensen, want ik moet de eerste normale mens nog

tegenkomen. Bij die mensen zonder AD(H)D werkt het hele doorgeven van signalen en

impulsen neurobiologisch gezien in ieder geval een stuk soepeler. 
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Serotonine voor 90% in je darmen wordt aangemaakt? En de overige 10% in je hersenen…

>85% pure chocola een positieve invloed heeft op een gezonde serotoninespiegel…

Het daarom heel belangrijk is dat je bewust gaat leren zijn van de invloed van voeding op je

AD(H)D…

De gezondheid van je darmen essentieel is voor de werkzaamheid van je brein, medicatie en/of

supplementen…

Dopamine wordt ook wel het beloningssysteem van je hersenen genoemd. Net als serotonine is

dopamine een gelukshormoon. Vandaar dat je je blij voelt na het aankopen van die supergave tas en

je hart sneller gaat kloppen van een (alweer) een nieuwe uitdaging of een flinke work-out, maar denk

ook aan o.a. drugs-, telefoon-, koopverslavingen, seksuele uitspattingen en andere sensatie. 

Zowel AD(H)D medicatie, als voeding, als specifieke supplementen hebben allemaal invloed op de

prikkeloverdracht en zullen terugkerend aan bod komen gedurende dit online programma. 

Wist je dat:
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O P  E E N  S C H A A L  V A N  1  T O T  1 0  H O E

G E F O C U S T  B E N  J E ?

Banaan



Hyperfocus wordt vaak in verband gebracht met AD(H)D. Ze hebben moeite met hun aandacht te

reguleren, maar als de taak je belangstelling heeft kan je wel degelijk zeer geconcentreerd bezig zijn.

Hyperfocus is daarentegen iets dat je overkomt en je jezelf makkelijk verliest in je taak. Er is wel

concentratie, maar geen bewuste controle. Het verschilt qua uiting of je zoals bij een ADD diagnose

een stressarm leven nodig hebt om alles te overzien of dat je als AD(H)D-er continu opzoek bent naar

externe prikkels. Het verlies van tijdsbesef zorgt ervoor dat je afspraken niet nakomt, te laat komt, je

sociale contacten verwaarloosd en alsmaar bezig blijft. Uitstelgedrag is ook een fenomeen wat perfect

samengaat met hyperfocus. 

In een hyperfocus is er een toestroom van dopamine in de hersenen. Op dat moment kunnen

ADD’ers tijdelijk net als ADHD’ers hyper overkomen. 

Je kan hyperfocus op twee manieren zien. Positief: als compensatiemechanismen waarin het

aandachtstekort wordt gecompenseerd en toch aan de taak voldaan kan worden. Of als negatief

aspect waarin je niet in staat bent om jezelf te reguleren en je aandacht vast te houden. Ondanks dat

een hyperfocus ook zorgt voor te laat naar bed en gedoe achteraf zie ik hyperfocus als een positief

aspect. Wanneer je jouw triggers leert kennen en de hyperfocus leert oproepen, maar ook kan

beheersen kan je hem functioneel inzetten.

In een wereld vol afleiding kan je wel degelijk productiever en creatiever worden. Aandacht maakt alles

mooier is niet voor niets een bekende uitdrukking. Maar hoe ga je je aandacht erbij houden wanneer je

brein alle kanten op fladdert? 

Door je automatische piloot uit te zetten. Je automatische piloot zorgt ervoor dat jij taken kan

categoriseren en uitvoeren. Vet handig als ADHD’er, want zo hou je een groot gedeelte van de tijd jouw

ballen prima in de lucht, maar je brein af en toe triggeren en te prikkelen het net even anders dan

anders te doen zorgt voor een toestroom van extra dopamine. 

Wanneer een taak noodzakelijk of doelgericht is kan het boven aan je prioriteitenlijst, maar vaak is die

taak dan niet zo heel boeiend. In dat geval is het de kunst om je brein te gaan triggeren en je

automatische piloot uit te zetten. Afwisseling is daarin de sleutel tot succes! Dit kan je op verschillende

manieren doen: geur, kleur, geluid, energie. Het is als AD(H)D’er echt heel belangrijk dat je alles wat je

gaat doen mooier en leuker maakt om je dopamine systeem aan te krijgen en daarmee, gecontroleerd,

ook je hyperfocus.

HYPERFOCUS VS.
AD(H)D VERLAMMING
Er wordt vaak geroepen dat AD(H)D’ers geen focus hebben, maar dat is een misvatting: we doen

gewoon te weinig wat ons interesseert en focussen met regelmaat op de verkeerde zaken…
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Muziek: binaural beats of Hz workout playlists. 

Binaural beats werkt met name op de lage Hertz voor slaap, ontspanning, focus en

concentratie. 

De Work-out playlist is gemaakt om je met sporten in een bepaald tempo te krijgen

bijvoorbeeld met hardlopen, maar werken ook perfect als hyperfocus trigger

Geur: etherische of essentiële oliën in een diffuser, onder je voet of binnenkant pols. 

De geuren hebben een positieve invloed op je gemoedstoestand, helpen je kalmeren of juist

focussen, maar kunnen ook een emotionele reactie oproepen. 

De keuze is reuze en zelf ben ik fan van DoTerra

Kleuren: en dan bedoel ik vooral de kleur op je bord, in je kleding, in je huis en de omgeving waar

je werkt en sport. 

Zorg altijd dat wat je eet, wat je draagt en hoe je huis eruit ziet jou triggert blij te zijn. 

De bruine boterham met ham is natuurlijk hartstikke hollands, maar er is geen feest aan. Maak

eens een voedzame smoothie bowl voor jezelf en geniet van alle kleuren! Niet alleen goed voor

je darmen, maar ook extra voor je hoofd. 

Hetzelfde geldt voor wat je draagt: draag jij wat echt bij jou past? Daag jezelf eens uit een half

uurtje te mixen en matchen met printjes die je al hebt voordat je weer een nieuwe aankoop

doet. Doe hetzelfde met sporten. 

Kies echt iets waarvan je aangaat krachttraining is net zo goed als tennissen en tennissen is

net zo goed als wandelen. Als jij er maar plezier in hebt en gelukstofjes aanmaakt.

Energie: waar krijg jij nou echt energie van? Welke passie, welke hobby, welk persoon of boek ga

jij helemaal van AAN? 

Dompel jezelf onder in een walhalla van positieve invloeden en kom in de flow die het oproept

om daar mee bezig te zijn. 

Door die interesse te stimuleren kom jij als vanzelf in een hyperfocus terecht en vind je de

energie om door te pakken. 

Je dopamine systeem en hyperfocus kan je triggeren met:
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De keerzijde van de hyperfocus is dat je er doodmoe van wordt. De prijs van een hyperfocus tot de

laatste uurtjes kan zomaar een mentale verlamming de andere dag zijn, oftewel de ADHD-verlamming

of ik het Amerikaans: ADHD paralysis. Een verlamming presenteert zich vaak in de hele dag op een

stoel zitten en niet weten waar je moet beginnen, eindeloos analyseren en piekeren, maar ook kribbig

en lusteloos zijn. De symptomen kunnen per persoon heel wisselend zijn en zijn ook geheel afhankelijk

van in hoeverre jij jezelf de spelregels van de hyperfocus eigen hebt gemaakt.

Jouw brein heeft namelijk een beperkte opslagcapaciteit om actuele, en voor in het hier- en nu

informatie op te nemen. Processen die op de achtergrond draaien zorgen voor een (te) vol hoofd en

dat uit zich in: teveel zorgen maken, afvragen of je het wel goed doet, onzekerheid, schuld, trauma,

controlebehoefte, gebrek aan tijd om goed voor jezelf te zorgen. Om alle processen te kunnen laten

draaien heb je meer kapstokken nodig om jouw spelregels aan te verdelen.

Een blije jij, is een blij hoofd

De spelregels om met hyperfocus om te gaan:

1.     Schrijf op bij welke bezigheden je tot een hyperfocus komt: welke vindt je fijn en welke niet

2.     Plan de taken die je fijn vindt RUIM in, en dan bedoel ik echt ruim

3.     Limiteer de tijd die beschikbaar is bijvoorbeeld door je laptop van de oplader af te halen of een

timer op het licht te zetten

4.     Schakel je omgeving in of plan een belangrijke afspraak om jezelf te begrenzen 

5.     Maak een hyperfocus controleerbaar en wordt een kei in jezelf bewust worden van die hyperfocus
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The master has failed
more times than the
beginner has tried.

U N K N O W N



OPDRACHTEN MAKEN

Denk er eens over na hoe jij als kind was. 

Wat deed je om geliefd te worden, erkenning en waardering te krijgen?
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Opdracht 1

Denk er eens over na wat je nu doet om geliefd te worden, erkenning en waardering te krijgen

Is er iets wat je als kind al deed en nog steeds doet?
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Ga na van welke activiteiten jij lekker in je vel ga zitten en neem maximaal 15 minuten om dit

op te schrijven of in een audio op te nemen
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Opdracht 2

Zie je een patroon in wat je wel zou willen, maar (nog) niet doet?

Tip voor het opnemen van
een audio: maak een

WhatsApp groep met jezelf:
voeg 1 iemand toe en
verwijder die na het

aanmaken van de groep en
neem daar je audio in op of
via je spraakrecorder van je

telefoon

Hulpvragen:
Welke activiteiten doe je op dit moment?
Welke activiteiten zou je (vaker) willen doen
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Ga de komende 3 dagen bijhouden welke activiteiten jouw triggeren tot focus en/of een blij

gevoel.

Wat valt je op? 
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Opdracht 3

Dag 1

Dag 2

Dag 3
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J E  B E N T

genoeg


