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ADHD, een rijkdom of een handicap
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 20 oktober a.s. richten wij ons
- naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema
‘ADHD, een rijkdom of een handicap’. Gasten aan tafel zijn:
Margriet Pakvis (Stichting Buitengewoon Actief Brein - BAB), ADHD Nederland, Jaouad
Khamkhami (Particibaan) en een raadslid van Groen Links.
Moeite met concentreren en snel afgeleid. Impulsief beslissingen nemen en te snel tot actie
overgaan. Lichamelijk overactief of zich altijd onrustig voelen. Een medewerker met dergelijke
symptomen kan ADHD hebben, een aandachtstekortstoornis. De variant zonder impulsiviteit en
hyperactiviteit heet ADD.
ADHD is een – meestal – aangeboren en erfelijke afwijking van kleine hersenonderdelen.
Iemand met ADHD heeft veelal concentratie- of aandachtsproblemen. Daarnaast is tijdsbeleving
vaak een lastig punt. Bij sommigen overheerst ook het gebrek aan rust. Men heeft moeite het
dagelijks leven te plannen en te organiseren.
ADHD EN WERK
Omdat veel mensen met ADHD moeite hebben met tijd, komen ze vaak te laat en schatten
benodigde tijd doorgaans te kort in. Prioriteiten stellen is veelal moeilijk. Net als lange
termijndoelen stellen en halen. Vanzelfsprekend helpt het als de werkgever hiermee rekening
houdt. Zorg voor werk, dat bij de medewerker past is belangrijk. Ook belangrijk is oog hebben
voor de voordelen: men scoort regelmatig juist hoger dan gemiddeld wanneer het gaat om
geheugen, inzicht en tempo.
Een positieve ontwikkeling is te constateren bij de Politie Eenheid Den Haag.
Men heeft IT specialisten met ADHD aangenomen, omdat deze mensen juist veel opmerkzamer
zijn onregelmatigheden te ontdekken, die anderen over het hoofd zien.
Is ADHD een arbeidsbeperking of talent?
Met een live optreden van: Crazy like a Fox
Vanuit de studio aan De Dreef 247 in Den Haag zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op zaterdag, een twee
uur durend live televisie/radioprogramma uit. De programma’s van Discus Radio & Televisie hebben een
politieke, maatschappelijke en culturele inhoud.
ZATERDAG LIVE elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur
. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl of de Facebook pagina
. Televisie: Den Haag TV,
Ziggokanaal 40 of digitaal kanaal 45 of Caiway kanaal 67 zie voor andere providers onze website
. Radio: luister via de kabel op 106.8 FM.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur
op mobiel 06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl.

