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Doelstelling 
 
Het doel van de cursus is het combineren van psycho-educatie, het aanleren van 
ordenings- en planningsvaardigheden en het leren veranderen van tegenwerkende 
gedachten (bijvoorbeeld faalangst, gevoelens van onzekerheid en van 
uitstelgedrag).  
Tijdens de cursus zullen vorderingen regelmatig gecheckt worden. 
 
 

Werkwijze 
 
Voordat iemand gaat deelnemen aan de cursus, zal er in een individueel gesprek 
uitleg worden gegeven over de cursus. Steun vanuit je omgeving (bijvoorbeeld een 
gezinslid of partner) is bijzonder zinvol, diegene is tijdens het individuele gesprek, 
waarvoor je wordt uitgenodigd, dan ook zeer welkom. 
 
De cursus zal bestaan uit 10 bijeenkomsten van anderhalf uur, die 3 basismodules 
bevatten. Twee behandelaars van GGZ Santana zullen de cursus leiden. 
Er zal iedere week een ander thema centraal staan. Hier horen 
huiswerkopdrachten bij, die besproken worden en er is ruimte om eigen ervaringen 
te delen en elkaar vragen te stellen. De behandelaars geven steeds uitleg en 
beantwoorden, waar nodig, vragen van de deelnemers. 
Aan het eind van iedere bijeenkomst wordt het thema van de week daarop 
geïntroduceerd en zullen de te maken huiswerkopdrachten worden besproken, 
 
Na afloop van iedere bijeenkomst is er de gelegenheid om vragen te stellen of 
bijvoorbeeld individueel iets te bespreken. 
In de tussenliggende tijd zal je opdrachten maken en oefenen met tips welke je 
tijdens de bijeenkomst gekregen hebt. Alle informatie staat in een werkboek dat 
door de cursist zelf aangeschaft moet worden 
 

 
 
 

De basismodules bestaan uit: 
 

1) Voorlichting, organiseren en plannen 

• Kennismaking, introductie en psycho-educatie. 

• Diverse taken organiseren (agenda, planning, prioriteiten stellen). 

• Probleemoplossing en management van overweldigende taken. 

• Omgaan met papierwerk 
 

2) Afleidbaarheid verminderen 

• Aandachtspanne inschatten en afleiding uitstellen 

• Omgeving aanpassen 
 
3) Cognitieve training 

• Introductie cognitief model 

• Cognitieve training 

• Herhaling en evaluatie van de aangeleerde vaardigheden voor 
functioneel denken 

• Toepassen van vaardigheden rond uitstellen, terugval voorkomen en 
eindevaluatie. 

 
 

Benodigde materialen: 
 

✓ Agenda 
✓ Notitieblokje 
✓ Werkboek:  

Behandelgids ADHD bij Volwassenen, Cliëntenwerkboek een programma 
voor cognitieve gedragstherapie 

 Steven A. Safren, Carol A. Perlman, Susan Sprich & Michael W. Otto 
ISBN: 9789057122293, 2006 


