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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Veel mensen denken bij ADHD aan stuiterende kinderen. Maar er zijn ook veel 

volwassenen die de diagnose ADHD krijgen. Soms geeft de diagnose opluchting, maar 

vaak ook staat je wereld op zijn kop. Je hoort wat je allemaal niet kunt en dat je veel rust 

en structuur nodig zult hebben. Dit boek gaat uit van een andere gedachte, namelijk dat 

je met ADHD niet voor de rest van je leven veroordeeld bent tot medicatie en wekelijkse 

coaching. 

 

Het biedt een verkenning van wat er mogelijk is wanneer je anders naar ADHD kijkt. 

Rust en structuur van buitenaf bieden lang niet altijd de oplossing. Belangrijker is hoe je 

de drukte in je hoofd eruit haalt en er andere, functionele en mooie dingen in stopt. Op 

heldere wijze laat Cathelijne Wildervanck zien hoe je dit doet door je eigen mentale 

processen te beïnvloeden. Dit praktische boek, met veel oefeningen, is een aanrader 

voor volwassenen met ADHD of ADD, familie en vrienden om hen heen, psychiaters, 

psychologen en andere begeleiders. 

 

Over de auteur: 
Cathelijne Wildervanck is schrijver en coach. Ze werkt als zodanig bij trainingsinstituut 

De eerste verdieping en is ook directeur van ADHD-centrum Nederland. Cathelijne 

Wildervanck is AD(H)D coach en grondlegger/directeur van ADHD-centrum Zuid-

Holland en van ADHD & Werk. Ze schreef ADHD: hoe haal je het uit je hoofd? en De 

depressie op zijn kop. Ze is gespecialiseerd in bedenken hoe dingen wél kunnen lukken; 

kan niet bestaat voor haar niet. 

 

Zie ook http://www.cathelijnewildervanck.nl/  

 

Inzien: 

https://www.scriptum.nl/wp-content/uploads/2019/06/ADHD_dr7_inkijk.pdf  

 

Extra/Recensies: 

 

‘’Heerlijk boek! Een verademing in ADHD-land. Geen goedbedoelde tips en trucs die je 

zelf ook al wel had bedacht. Leest fijn door de nuchtere, humoristische manier waarop 

de materie heel helder gebracht wordt. Een frisse en hoopvolle kijk op volle hoofden!’’ 

(bol.com) 
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