
… ook al kan ik niet goed opletten, er zijn ook heel veel dingen die ik wél 

goed kan. Ik kan bijvoorbeeld heel goed skaten, basketballen en heel goed 

met mijn kleine broertje spelen. Waar ben jij goed in? Schrijf maar eens 

vijf dingen op waar jij goed in bent. Als je het moeilijk vindt om iets te 

bedenken, vraag het dan maar eens aan je ouders, je juf of meester, je 

opa of oma, of iemand anders. Ze weten vast wel iets! 
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Ik ben goed in:



Toen ze wisten dat ik ADD had, zijn mijn ouders op een cursus gegaan om 

meer te leren over ADD en hoe ze beter met me om konden gaan. Ik zelf 

heb ook een cursus gevolgd, met zes andere kinderen met ADD. In die 

groep hebben we geleerd over ADD, wat het is en hoe het komt. En dat 

iedereen met ADD toch weer anders is, iedereen heeft zijn eigen sterke 

en minder sterke kanten. En dat je ADD niet weg kan toveren, maar er wel 

veel aan kunt doen! In die groep heb ik nog een leuke uitleg over ADHD en 

ADD geleerd, die ik jullie nu ook zal vertellen. Ik heb namelijk geleerd dat 

je mensen zou kunnen vergelijken met auto’s! 

Mensen met ADHD, met alles, zijn dan zeg maar Ferrari’s, ze kunnen heel 

hard rijden en gaan maar door (ze zijn hyper), maar vliegen ook wel eens 

uit de bocht omdat ze niet zo goed kunnen remmen of de bocht niet op 

tijd zien. 
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Mensen met ADD zijn Ferrari’s met een dieselmotor. Een dieselmotor 

komt namelijk vaak traag op gang, maar als hij eenmaal rijdt, kan hij net 

zo hard als andere auto’s! Ook vergeten mensen met ADD wel eens wat. 

Zoals bijvoorbeeld de autosleutel in de auto te doen en dan ga je natuurlijk 

helemaal niet hard… Je zou de pilletjes en tips, die hiervoor beschreven 

staan, kunnen zien als de TomTom van je auto. Ze wijzen je de weg, 

waardoor je beter weet wat je moet doen. Maar van elke auto doet de 

TomTom het wel eens niet zo goed. Dat geeft helemaal niet, je hoeft dan 

niet gelijk te denken: “Oh, zie je wel, ik ben dom, ik kan het toch niet!”. 

Je kunt dan beter denken: “Als ik het probeer lukt het vast wel. Iedereen 

heeft wel eens ergens moeite mee. En ik kan altijd nog hulp vragen aan 

iemand anders, dan lukt het zeker!” 

avi
d



De avonturen die jij hebt meegemaakt door jouw ADD 

kun je ook opschrijven. Als je bijvoorbeeld iets grappigs 

hebt meegemaakt. Zoals ik, toen ik alleen met mijn 

lege gymtas naar beneden kwam. Ik heb ook wel eens 

gehoord van een jongetje met ADD, dat voor de gein zijn 

schoenveters aan elkaar had vastgeknoopt en toen 

hij opstond was hij het alweer vergeten. Je kunt 

het wel bedenken ja, die viel toen pardoes op 

zijn neus!
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