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Impulsief. Onrustig. 
Concentratieproblemen. 
Gevoel van 
ontevredenheid.

Ben je iemand – of ken je iemand –  
die meer dan gemiddeld lijdt onder  
deze symptomen?

Dan is de ADHD-polikliniek 18+ voor 
volwassenen van Argo GGZ misschien  
iets voor jou – of voor die ander. 

Medicatie op maat.
Therapie die je 
verder helpt. 
Balans in je leven.

ADHD-polikliniek 18+ Argo GGZ
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ADHD-polikliniek 18+ Argo GGZ

‘Druk in het hoofd’ of ADHD?
Creatief en energiek. Maar ook impulsief en onrustig. 

Moeite met concentreren. De neiging om altijd te 

bewegen. Niet gauw tevreden met wat er is gedaan.  

Het zijn enkele symptomen van ADHD. Bij veel 

volwassenen met ADHD is de diagnose nooit gesteld. 

Pas sinds 1995 is er specifieke aandacht voor ADHD 

bij volwassenen. We zijn nu goed in staat om ook bij 

volwassenen vast te stellen of iemand ‘een beetje  

druk in het hoofd’ is of ADHD heeft. 

Vervelende gevolgen
Als ADHD in de kinderjaren niet is opgemerkt, dan is  

dat een gemiste kans voor het leven als volwassene.  

Met meer chaos in je bestaan dan nodig is, door 

bijvoorbeeld onafgemaakte zaken en het gevoel van 

ontevredenheid over jezelf of over de ander. Zonder 

hulp mislukt veel en kunnen zich meer stoornissen 

ontwikkelen. Meer dan 70 procent van volwassenen 

waarbij ADHD niet wordt behandeld, heeft behoorlijk 

ernstige klachten. Denk bijvoorbeeld aan gevoeligheid 

voor middelengebruik, angst- en stemmingsklachten  

en relatie- en werkgerelateerde problemen. 

Samen aan de slag
De specialistische ADHD-polikliniek 18+ van Argo GGZ 

stelt diagnoses en bouwt voor elke volwassen ADHD cliënt 

een passend traject op. Daarin combineren we medicatie 

en therapie op maat. Medicatie kan effectief zijn in het 

terugdringen van ADHD-symptomen. Gesprekken over 

gedrag en gevolg zijn eveneens cruciaal. Daardoor vind  

je een goede balans tussen in- en ontspanning. De ADHD-

polikliniek heeft alles in huis om je daarin te begeleiden, 

waardoor je sterker in het leven komt te staan. Te midden 

van alle problemen de kern zien te pakken. Met tijdige 

onderkenning en passende hulp, kan het tij worden 

gekeerd. Daar gaat het om.  

Meer informatie
Meer informatie over de ADHD-polikliniek 18+. 

Neem contact op met Hans van den Berg.

Tel. 088 58 80 200 of e-mail info@argoggz.nl 

Over Argo GGZ
Argo GGZ is een kleinschalige instelling voor Geestelijke 

GezondheidsZorg (GGZ) voor Lochem en wijde omgeving, 

die kwaliteit combineert met persoonlijke zorgverlening  

en betrokkenheid bij cliënten. 
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