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Soort boek: Ervaringsverhaal van Anomien Broli (pseudoniem), zoektocht naar de
oorzaak van haar ‘anders zijn’: problemen die veroorzaakt blijken te worden door
AD(H)D. Die diagnose krijgt ze pas als ze begin dertig is. Dan vallen puzzelstukjes op
hun plaats. Goed leesbaar, met nuttige tips over internetsites. Het boek is via deze
link gratis te lezen en/of te downloaden
http://www.scribd.com/doc/31265971/HELP-ADHD-bijvolwassenen

Over de schrijfster: Omdat de schrijfster onder een pseudoniem schrijft, is de
informatie over haar alleen uit het boekje te halen. Ze groeide op in een gezin met
meerdere kinderen, maakte de Havo af en had daarna diverse baantjes. Vervolgens
deed ze een opleiding en kreeg een baan op de plek waar ze stage ging lopen. Die baan
heeft ze nu nog.

Korte bespreking: In dit boekje beschrijft de schrijfster hoe ze erachter is gekomen
dat ze AD(H)D heeft en wat dat voor invloed op haar leven heeft gehad. Ze vertelt
voorvallen uit haar jeugd waarbij alles fout ging, en dat haar ouders en haar omgeving
haar zagen als een ‘Tasmanian Devil in disquise’, die overal aan, op en onder zat. Ze
beschrijft haar schoolperiode, waarbij ze op de lagere school o.a. veel op de gang
stond, onrustig was en een MAVO advies kreeg. Vervolgens haalt ze toch haar HAVO
diploma. Op de middelbare school was zij juist stil op school, maar ze haalde dat na
schooltijd in. Ze ging met verkeerde vrienden op stap, ontwikkelde angststoornissen
en dronk al vroeg alcohol. Na de HAVO zat ze even op het VWO, had daarna een
baantje om vervolgens toch door te gaan met een vervolgopleiding. Ondertussen had
ze een eigen huis gekocht en heel veel spaargeld vergokt. Op alle terreinen van haar
leven was het een puinhoop geworden, maar ze wist niet hoe ze eruit moest komen.
De schrijfster dacht aanvankelijk dat ze depressief was. Via MSN kreeg ze contacten
en ging hulp zoeken bij Psy. Toen bleek dat er wat anders aan de hand was en werd ze
uiteindelijk gediagnosticeerd met het gecombineerde type ADHD. Ze had via internet
contacten met mensen met ADHD, bezocht sites en besloot dat ze hulp moest vragen.
Ondertussen werd ze geholpen door goede vriendinnen en een vriend die haar echt
zag zitten. Toen pas had ze de moed om haar ouders te vertellen wat er aan de hand
is. Zij herkennen de problemen meteen en hadden graag gehad dat ze hadden
geweten wat hun dochter al die jaren hal had. De schrijfster krijgt nu goede hulp:
medicijnen en gesprekken en er wordt gekeken naar mogelijkheden voor een PGB of
zorg in natura. Met de steun en het begrip dat er nu is, gaat het veel beter.

Wat viel op: De schrijfster is er zeker in geslaagd om te laten zien wat er in haar
leven verkeerd ging als gevolg van haar ADHD. Ze schreef het boek om anderen over
een drempel heen te helpen en hulp te gaan zoeken als zij ook vergelijkbare
ervaringen hebben. In het boek staan ook de internet sites die zij heeft bezocht met
o.a. testjes. Dat lijkt me nuttige informatie, een eerste oriëntatie, voor personen die
zich afvragen of zij ADHD hebben.
De foto op de voorpagina geeft goed weer hoe moeilijk het voor de schrijfster is om
orde in de chaos te houden. En dan in het boekje lezen dat dat op allerlei gebieden
speelt, is indrukwekkend.



Citaten: Pag. 14: ‘Trouwens nog een leuke foto van vroeger, die ik jullie niet wil
onthouden. Wanneer ik vroeger met mijn ouders ergens heenging, vloog ik altijd alle
kanten op. Ik stak zonder te kijken straten over, liep vlot overal heen, tussendoor en
doorheen. Ik luisterde niet, dus terugroepen was geen optie. Een touw of
hondenketting vonden mijn ouders waarschijnlijk nog net iets te ver gaan, maar daar
hadden ze iets op gevonden! Let hier op de hand van mijn moeder! Liefdevol klemt zij
stevig mijn pols vast tussen haar krachtige vingers, daar waar een stevige handdruk
vermoedelijk niet afdoende zou zijn geweest om mij in bedwang te houden.’
Pag. 25: ‘Tegen de buitenwereld heb ik het nooit verteld, alleen wanneer ik won gaf ik
mijn online-gokgeheim prijs. Financieel heb ik het in ieder geval goed verprutst en
daar kan ik nog jarenlang de vruchten van plukken.’
Pag.36: ‘Op het internet ben ik ook hele leuke sites tegengekomen, die me behoorlijk
vaak de slappe lach hebben gegeven. Heerlijk! Pijn in je buik van het lachen, dat zou
ik elke dag wel willen! Hieronder in ieder geval twee goede hulpsite’s!
http://www10.antenna.nl/hersenstorm/lachen.html
http://adhd.startpagina.nl/prikbord/5068407/ter-herinnering-je-weet-dat-je-adhd-
hebt-als#msg-5068407

Extra: Een stukje uit het boek is te lezen door deze link te volgen:
http://www.unibook.com/unibook/site/openPdf/?urlPdf=/site/excerpt/?uniqueboo
knr=16394469411260615627000


