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twijfelde. Voordat ik pillen zou ne-
men,wilde ik nog iets proberen: een
coach. Ikmelddeme aan voor een
training bij Anja Bijker, die coacht op
basis van neurolinguistisch program-
meren (NLP), speciaal voormensen
met een vol hoofd. ,,Wat je aandacht
geeft groeit. Besteed je aandacht aan
datgenewaar je energie van krijgt’’,
zei Anja. Zij hielpmemijn drijfveren
in beeld te brengen en keuzes tema-
ken:watwil ik nou écht? ,,Ikwil doen
waar ik goed in ben enwatmij geluk-
kigmaakt, zodat ik als vanzelf ook
anderen gelukkigmaak’’, zei ik. Ik
had het nog niet uitgesproken of het

voelde of ik 10 centimeter groeide.

Zenleraar
Dat sterkteme omeen opleiding tot
zenleraar te volgen. Daar leerde ik
hoe gedachten, emoties en fysieke
gewaarwordingen elkaar linea recta
beïnvloeden. Ikmoest onder ogen
zien dat ik te vaak onnodig negatief
overmezelf denk. En ik gingweer
schrijven. Goed,mijn eerste artikel
leverde ik zoveel te laat in dat het niet
meer konworden gepubliceerd. Dat
schoot niet op.
Een vriendinweesme op een dieet

voormensenmet AD(H)D. Dus at ik

minder zoet, vet, brood en aardappe-
len enmeer groente, fruit en vis. Ik
viel af en voeldeme fitter,maar toen
ik chagrijnigwerd van taart voor
mijn neus (chagrijnig van taart!) wist
ik: dit is nietmijn pad. Ik besloot ten
einde raad datgene te doenwaar
honderdduizendenADHD’ers bij
zweren: ik haalde een recept voor Ri-
talin.
Het voelde als een capitulatie. Ik

had van alles geprobeerd en honder-
den euro’s gespendeerd omvan een
potje pillenweg te blijven.Maar al
binnen een halfuur trad een onge-
kende ontspanning in. Ikwas niet

meer bang.Wat ik die dagwilde
doen zoume gewoon lukken! Ik be-
gon lange dagen door tewerken, sliep
weinig, dronk die paarwijntjeswel
en bleef langer fit. Zoiets had ik in
geen jarenmeegemaakt! Ik kon het
nauwelijks bevatten. Zou iedereen
zonder ADDof ADHDzich zo voe-
len? Zou dit normaal zijn?
De pret duurde tweemaanden. In

al die jaren had ik,met vallen en op-
staan, geleerd om tijdig pauzes te ne-
men, temediteren, gezond te eten en

niets te doenwaarvan ikwist dat het
me zou opbreken.Maar door de Rita-
lin voelde dat overbodig. Hetwas of
ik veertig jaar achterstandmocht in-
halen. Ik ging harderwerken.

Hartkloppingen
Dat eiste zijn tol. Ik sliep slechter,
kreeg tintelingen inmijn handen,
benen en voeten. En jawel, daar kwa-
men ze: de hartkloppingen, zoals
voorspeld. ,,Helpen demedicijnen?’’,
informeerde de huisarts. ,,Want zo ja,
dan kun je besluiten de hartkloppin-
gen voor lief te nemen.’’
Echt niet!Wegmet die Ritalin.

Wat schetstemijn verbazing: de tin-
telingen en hartkloppingen verdwe-
nen, én die diepe angst voormisluk-
king en straf bleef uit. Ik heb als
ADD’ermijnmogelijkheden onder-
zocht: vanmeditatie tot een coach,
NLP, een dieet enRitalin. Demedita-
tie blijft, demedicatie ook - voor het
geval dat,maar onaangetast in het
medicijnkastje.

Neurolinguistisch pro-
grammeren, NLP, gaat
ervan uit dat je groten-
deels zelf kunt bepalen
hoe je je gedraagt en
voelt. Naarmate je
je bewuster wordt van
de manier waarop je
naar de wereld kijkt en
van de overtuigingen die
je hebt, ben je beter in
staat om die te verande-
ren en je dus beter te
voelen. In de training is
het belangrijk om je
drijfveren te achterha-
len, zodat je ze welbe-
wust kunt bijstellen. Ben
je, bijvoorbeeld als ge-
volg van ADHD, vaak

vastgelopen in je werk
dan kun je ervan over-
tuigd raken dat je weinig
kunt. Dat maakt onze-
ker, waardoor de vici-
euze cirkel in stand
blijft. Vandaar dat NLP-
trainers je uitnodigen
om te kijken waar je
goed in bent. Dat geeft
positieve energie, ver-
groot je kans van slagen
en zorgt ervoor dat je
positiever over jezelf
gaat denken. NLP wordt
niet als therapeutische
behandeling erkend,
omdat het effect nog
onvoldoende weten-
schappelijk is bewezen.

Positieve energie in plaats
van negatieve overtuigingen

WAT ISNLP?

Ten einde raad haal ik
een recept voor Ritalin.
Het voelt als een
capitulatie
—AnkeWelten

! Anke
Welten
pro-
beerde
alles om
haar ADD
onder de
duim te
krijgen.
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