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ADHD is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die het functioneren hindert en die kan voorkomen bij mannen
en vrouwen van alle leeftijden (kinderen, volwassenen en ouderen).
ADHD is een multifactoriële, polygenetische aandoening die vaak familiair voorkomt.
Bij mensen met ADHD als groep zijn bepaalde hersengebieden gemiddeld kleiner en minder actief, en er zijn minder
verbindingen met andere hersendelen dan bij controlepersonen.
ADHD gaat gepaard met gemiddeld 3 andere psychiatrische stoornissen. Ook komt ADHD vaak voor bij patiënten met
andere psychiatrische stoornissen, verslaafden en gevangenen.
In tegenstelling tot berichten in de media wordt ADHD bij volwassenen nog steeds ondergediagnosticeerd en onderbehandeld. De diagnose kan betrouwbaar worden vastgesteld met een semigestructureerd interview met hetero-anamnese.
Er is een effectieve behandeling voor ADHD die bestaat uit een systematische aanpak van alle vastgestelde stoornissen. Psycho-educatie, medicatie, coaching en cognitieve gedragstherapie zijn de basiselementen van de behandeling.
Er zijn apps in ontwikkeling die aan de behandeling kunnen bijdragen.

Patiënte, een 21-jarige vrouw, loopt vast in het tweede
jaar van de geneeskundestudie. Het lukt haar niet om
tijdig te studeren voor tentamens, zij is snel afgeleid en
zit te veel op sociale media. Met cocaïne kan ze zich
beter concentreren. Zij vraagt zich af of ze ADHD
heeft, omdat ze ook impulsief, snel geïrriteerd en rusteloos is. Zij kan zonder cannabis niet vóór 2 uur ’s
nachts in slaap komen. Ze krijgt vaak onvoldoende
slaap en voelt zich altijd moe. Deze klachten heeft zij al
haar hele leven. Ondanks haar intelligentie bleef zij
zitten op het VWO. Nu dreigt haar ideaal – arts worden – buiten bereik te raken. Heeft deze vrouw ADHD
en zo ja, wat kan er aan haar problemen worden
gedaan?

A

PsyQ Den Haag Noord, Kenniscentrum ADHD bij volwassenen,
Den Haag en VUmc, afd. Psychiatrie, Amsterdam.
Dr. J.J.S. Kooij, psychiater (s.kooij@psyq.nl).

a ndacht sdef iciënt ie-hy perac t iv iteit stoorn i s
(ADHD) is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis, dat wil zeggen: een psychiatrische stoornis die voor het 12e jaar begint, vaak persisteert tijdens
de ontwikkeling en een neurobiologische achtergrond
heeft, waarbij de erfelijkheid in interactie met omgevingsfactoren een belangrijke rol speelt. Bij neuro-imagingstudies zijn afwijkingen in volume en functie van
bepaalde hersendelen gevonden bij mensen met ADHD.
De prevalentie van ADHD bij kinderen en volwassenen
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TABEL Voorbeelden van symptomen in de drie onderdelen van de
classificatiecriteria voor ADHD volgens DSM-5
onderdeel

symptomen

onoplettendheid

snel afgeleid
een ‘vol hoofd’
moeite met details en plannen
veel slordige fouten
twijfelzucht
niet luisteren
dingen niet afmaken
alles tegelijk doen
te laat komen
chaotisch zijn
vergeetachtig
dingen kwijt zijn
typerend: de concentratie lukt tijdelijk wel bij
interessante zaken (hyperfocus), maar niet bij
overige taken
continue innerlijke rusteloosheid
moeite met stilzitten
wiebelen of friemelen
druk en luid praten
niet te stuiten zijn of doordraven
drammen
moeite met ontspannen
niet denken maar doen
dingen eruit flappen
ongeduld
moeite met op de beurt wachten
gokken, schulden
impulsief relaties en banen aangaan of verbreken
vreetbuien
spanning en sensatie zoeken*

hyperactiviteit

impulsiviteit

* Het zoeken van spanning onderdrukt tijdelijk de andere symptomen. Uitingen
van spanning zoeken zijn: afwisseling en uitdaging in relaties of werk zoeken,
ruzie maken, vechtpartijen, en te veel risico’s nemen, bijvoorbeeld hard rijden,
bungeejumpen of het beoefenen van gevaarlijke sporten.

wordt op basis van de DSM-IV-classificatie wereldwijd
geschat op 3,4-5%.1,2 Ongeveer evenveel mannen als vrouwen hebben ADHD.3 Nieuw is dat ADHD ook blijkt voor
te komen bij ouderen (> 60 jaar), met een prevalentie van
3%.4
In dit artikel geef ik een overzicht van de huidige inzichten in het klinische beeld, de diagnostiek en de behandeling van ADHD bij volwassenen. Dit overzicht is gebaseerd op recente artikelen, reviews en meta-analyses die
per paragraaf zijn opgezocht en geraadpleegd via PubMed.
2

Klinisch beeld
Welke signalen doen denken aan ADHD? Om te beginnen klachten van een ‘vol hoofd’, niet goed kunnen ontspannen, slecht slapen, prikkelbaarheid, relatie-, leer- en
werkproblemen, angst voor dementie vanwege concentratieproblemen, verslaving, criminaliteit, depressie,
angst en burn-out. De diagnose ‘ADHD’ moet overwogen
worden als volwassenen bij navraag vertellen dat zij al
vanaf hun jeugd last hebben van de concentratieproblemen, het volle hoofd, de moeite met ontspannen en de
prikkelbaarheid. Het belangrijkste onderscheid tussen
ADHD en andere stoornissen is namelijk de vroege aanvang en de chroniciteit van de klachten. Andere stoornissen, zoals depressie, ontstaan meestal op latere leeftijd.
Een positieve familieanamnese is ook een belangrijk signaal voor mogelijke ADHD.
Bij 90% van de volwassenen met ADHD komen levenslang snel wisselende stemmingen voor – 4 tot 5 keer per
dag – naast prikkelbaarheid en woedebuien.5
Disfunctioneren

De gevolgen van ADHD voor het functioneren zijn velerlei: patiënten met ADHD hebben een hoger risico op
ongelukken en jong overlijden,6 op leer- en werkproblemen, werkverzuim, burn-out en onderpresteren dan
vergelijkbare personen zonder ADHD. In een groot
bedrijf waren de werkprestaties bij mensen met ADHD
4-5% lager; zij hadden 2 keer zo veel ziekteverzuim en
2 keer zo veel ongelukken op het werk als hun collega’s
zonder ADHD. Slechts een klein aantal was in behandeling.7
Verder komen bij ADHD ook andere problemen vaker
voor dan gemiddeld: relatieproblemen en partnergeweld,
een vroegere aanvang van drugs- en alcoholmisbruik,
tienerzwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoeningen, zelfbeschadiging, suïcidepogingen en criminaliteit.8 Door het chronische beloop van bepaalde
ADHD-kenmerken, namelijk het gebrek aan overzicht en
planning, kunnen lichamelijke ziekten ook chronisch
worden; door de ADHD schiet de therapietrouw bij
behandelingen, diëten of adviezen – bijvoorbeeld voor
astma, overgewicht en diabetes – vaak tekort.8
Er lijkt met behandeling van mensen met ADHD nog
veel winst behaald te kunnen worden in hun functioneren. Hun disfunctioneren brengt maatschappelijke kosten met zich mee die door behandeling omlaag gebracht
kunnen worden.
Psychiatrische comorbiditeit

Bij drie kwart van de volwassenen met ADHD op onze
gespecialiseerde polikliniek (PsyQ Den Haag Noord)
worden naast ADHD ook een of meer andere stoornissen
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Lichamelijke gezondheid

Mensen met ADHD hebben vaak een ongezond dieet en
een onregelmatig eetpatroon. Volgens een recente metaanalyse is er een verband tussen ADHD en obesitas,12,13
astma,14 chronische slaapproblemen en slaaptekort,15,16 en
een breed scala aan lichamelijke klachten in het algemeen.17

Onderzoek
Neurobiologie

Hersenonderzoek heeft op groepsniveau diverse verschillen laten zien tussen mensen met ADHD en controlepersonen, zowel in het volume van bepaalde hersengebieden (kleiner), de activiteit tijdens bepaalde taken
(lager) en de connectiviteit tussen verschillende hersengebieden (minder) als in de rijping van de hersenen
(later). Een review van MRI-onderzoek bij kinderen en
volwassenen met ADHD liet zien dat er bij ADHD met
name fronto-striataal, maar ook fronto-parieto-temporaal, fronto-cerebellair en in de fronto-limbische netwerken afwijkingen waren.18
Dit soort hersenveranderingen zijn niet te gebruiken als
diagnostische test. Structurele veranderingen in het
volume van verschillende hersengebieden na behandeling met methylfenidaat konden in een recente megaanalyse niet worden aangetoond.19
Erfelijkheid en omgeving

ADHD is een multifactoriële, polygenetisch bepaalde
aandoening die vaak familiair voorkomt. De erfelijke
aanleg in interactie met omgevingsfactoren wordt als
belangrijkste risicofactor voor ADHD beschouwd. De
erfelijkheid van ADHD blijkt uit tweeling-, adoptie-, en
familieonderzoek. Volgens onderzoek bij eeneiige twee-

lingen is 70-80% van de variantie voor ADHD te verklaren door genetische factoren. Onderzoek bij twee-eiige
tweelingen liet zien dat de concordantie ook verhoogd
(30%), evenveel als bij broers en zussen.
Prenatale ongunstige omgevingsfactoren, zoals langdurig zuurstofgebrek door bloedverlies of een slecht functionerende placenta, roken en alcoholgebruik door de
moeder tijdens de zwangerschap, kunnen het risico op
ADHD verhogen. Ook een laag geboortegewicht, vroeggeboorte, blootstelling aan pesticiden, zink en lood, en
zeer ernstige, vroege verwaarlozing zoals in Roemeense
kindertehuizen, zijn met ADHD geassocieerd. De omgevingsfactoren hebben elk een klein effect en zijn niet
specifiek voor ADHD, maar spelen een rol bij meerdere
psychiatrische stoornissen.
Biomarkers

In een meta-analyse van biomarkers in bloed en urine bij
patiënten met ADHD vergeleken met controlepersonen
was er een statistisch significant verband tussen
ADHD en de concentratie of activiteit van noradrenaline, 3‑methoxy‑4‑hydroxyfenylethyleenglycol (MHPG),
monoamineoxidase (MAO) en cortisol.20 Verschillende
van deze biomarkers houden ook verband met de ernst
van de symptomen en de respons op ADHD-medicatie.
Mogelijk is de hypothalame-hypofyse-bijnieras ontregeld
bij ADHD. Onderzoek naar een verband tussen ADHD
en een te lage vitamine D-concentratie, lage ferritine- en
ijzerconcentraties of een verminderde variabiliteit in de
hartslag heeft geen duidelijke resultaten opgeleverd.20
Neuropsychologie

Ondanks decennia van onderzoek levert het neuropsychologische profiel bij mensen met ADHD tot nu toe een
gemengd beeld op met wisselende uitkomsten. Mensen
met ADHD verschillen op groepsniveau duidelijk van
controlepersonen in het cognitieve functioneren, maar
er is geen speciaal cognitief testprofiel waarop de diagnose ‘ADHD’ bij een individu gesteld kan worden.
Op groepsniveau wijkt het executief functioneren van
mensen met ADHD af in het visuospatiële en verbale
werkgeheugen, de inhibitiecontrole, de vigilantie en de
planning. Mensen met ADHD nemen suboptimale
besluiten door het overschatten van de grootte van
onmiddellijke in plaats van uitgestelde beloningen. Ook
zijn er afwijkingen in de timing, spraak en taal, geheugen,
de snelheid en de responstijdvariabiliteit.
Mensen met ADHD kunnen op meerdere cognitieve terreinen afwijkingen hebben, maar ook op geen enkel terrein. De conclusie is dat het cognitieve functioneren
onvoldoende samenvalt met de klinische gedragssymptomen, en een ander construct van ADHD meet dan het
gedrag. Neuropsychologisch onderzoek heeft dus geen
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vastgesteld: slaap-, angst- en depressieve stoornissen,
posttraumatische stress-, bipolaire, of autisme-spectrumstoornis, verslaving aan alcohol en drugs, en persoonlijkheidsstoornissen. In internationaal bevolkingsonderzoek bij volwassenen hebben mensen met ADHD
een sterk verhoogde kans op 3 diagnosen (oddsratio:
9,6).2 Veel comorbiditeit bij een patiënt sluit ADHD dus
niet uit, maar dient juist als alarmsignaal voor deze
stoornis. Bij patiënten met ernstige depressie neemt de
kans dat ook de diagnose ‘ADHD’ gesteld wordt zelfs toe
tot 29%.9
ADHD hoort thuis in de specialistische ggz in verband
met de complexiteit van diagnostiek en behandeling van
deze stoornissen.8 ADHD komt omgekeerd vaker dan
gemiddeld voor in populaties verslaafden (20-40%),10
gevangenen (25%),11 en psychiatrische patiënten
(20-30%).5
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meerwaarde bij de diagnostiek van ADHD,21 maar kan
wel nuttig zijn voor andere doeleinden.

Diagnostiek
Modediagnose en overbehandeling?

ADHD wordt vaak afgedaan als ‘modediagnose’. Uit
gemakzucht zouden ouders het slechte presteren van hun
kinderen op school, en bij volwassenen in opleiding en
werk, met een pilletje willen wegwerken. Dat het onderpresteren een logisch gevolg is van de symptomen van
ADHD wordt daarbij over het hoofd gezien. Mensen met
ADHD wordt hiermee geen recht gedaan. In de media
wordt er ook aan getwijfeld of ADHD wel een betrouwbare diagnose is. De diagnose wordt, net als andere psychiatrische stoornissen, vastgesteld op basis van de
DSM-5-criteria met een diagnostisch interview; biologische testen ontbreken tot nog toe.
Is er een hype, zoals vaak wordt beweerd, die leidt tot
medicalisering en overbehandeling? De toename van
ADHD-diagnoses bij kinderen – waaronder steeds meer
meisjes –, volwassenen en ouderen hangt samen met de
toegenomen kennis en behandelmogelijkheden. Dit is
een gewenste ontwikkeling omdat deze ondergediagnostiseerde groepen nu geholpen kunnen worden.
Het gebeurt wel dat de diagnose ‘ADHD’ bij volwassenen
ten onrechte gesteld wordt, vooral door een tekort aan
kennis bij professionals die hier niet standaard voor worden opgeleid. Toch blijkt uit recent bevolkingsonderzoek
in 20 landen, waaronder Nederland, dat ADHD bij volwassenen nog steeds ondergediagnostiseerd en onderbehandeld wordt, en dat behandeling vooral op de bijkomende stoornissen is gericht.2 Nascholing van artsen en
psychologen zou problemen met over- en onderdiagnostiek kunnen verhelpen.
Screening en diagnostiek

De huisarts kan voor screening gebruikmaken van de
zelfrapportage-vragenlijst over aandachtsproblemen en
hyperactiviteit voor volwassenheid en kindertijd.8 De
diagnose wordt bij voorkeur vastgesteld door een clinicus in de specialistische ggz. De diagnostiek omvat niet
alleen onderzoek naar ADHD en het functioneren van de
patiënt, maar ook naar de comorbide stoornissen, zo
mogelijk met een hetero-anamnese van familie en partner. Zorgvuldig onderzoek neemt ongeveer 3 uur in
beslag.
De diagnose ‘ADHD’ bij volwassenen steunt volgens
DSM-5 op de volgende criteria:
• aanvang van verscheidene kenmerken van onoplettendheid en/of hyperactiviteit en impulsiviteit vóór het
12e jaar;
• de patiënt voldoet nog steeds aan 5 of meer van de
4

9 kenmerken van onoplettendheid en/of hyperactiviteit
en impulsiviteit;
• levenslang disfunctioneren op minimaal 2 terreinen.
ADHD kan tot uiting komen in 3 vormen: het onoplettende of inattente type, het hyperactieve en impulsieve
type of een combinatie van deze 2 typen.
Diagnostisch interview voor ADHD

Het semigestructureerde diagnostische interview voor
ADHD (DIVA 2.0) is gebaseerd op de criteria volgens
DSM-IV-TR en wordt aanbevolen in de richtlijn ‘ADHD
bij volwassenen’. DIVA 2.0 is gratis te downloaden in
20 talen (www.divacenter.eu, klik in de linker kolom op
‘DIVA 2.0’). Deze vragenlijst geeft van alle criteria concrete voorbeelden voor kindertijd en volwassenheid,
evenals van het disfunctioneren op 5 terreinen. Er is ook
een DIVA 2.0-app. De DIVA 2.0 wordt momenteel aangepast aan de veranderingen in de DSM-5 in ‘DIVA-5’. De
DIVA is gevalideerd in Spaans en Zweeds onderzoek.22,23

Behandeling
De behandeling van ADHD en bijkomende stoornissen
op de volwassen leeftijd is doorgaans effectief, en kan een
groot verschil maken voor het functioneren in werk en
relaties. De behandeling blijkt ook effectief voor gevolgen
van ADHD, zoals ongelukken, criminaliteit en cocaïneverslaving.24-26
De behandeling van volwassen patiënten met ADHD
wordt gericht op alle stoornissen die bij de patiënt zijn
vastgesteld. De ernstigste stoornis wordt het eerst behandeld; vaak is dat depressie, een bipolaire stoornis of een
angststoornis. Wanneer de klachten van deze stoornis
onder controle zijn, begint de behandeling voor ADHD.
Deze bestaat uit ‘pillen en praten’: psycho-educatie,
medicatie, coaching en cognitieve gedragstherapie.
Mindfulness lijkt volgens een recente meta-analyse van
10 studies de onoplettendheid en hyperactiviteit bij volwassenen met ADHD te verminderen.27,28 Op indicatie
kunnen andere behandelvormen worden toegevoegd,
bijvoorbeeld lichttherapie voor de verlate slaapfase en
winterdepressie bij mensen met ADHD.5
De stimulantia methylfenidaat en dexamfetamine zijn de
middelen van eerste keus omdat zij een groter effect hebben dan atomoxetine en bupropion, de middelen van
respectievelijk tweede en derde keuze.8,29 Langwerkende
preparaten verdienen de voorkeur, ten eerste omdat ze de
therapietrouw en daarmee de effectiviteit bevorderen,
daarnaast omdat er weinig tot geen risico op misbruik is
en het gebruik bij deelname aan het verkeer veiliger is
dan kortwerkende medicatie die 6-8 keer per dag moet
worden ingenomen.8
Alleen atomoxetine is geregistreerd voor toepassing bij
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volwassenen met ADHD, de overige medicatie wordt in
Nederland off-label voorgeschreven aan volwassenen. De
stimulantia zijn in de VS en veel andere landen wel geregistreerd voor toepassing bij volwassenen, maar dit wordt
in ons land tegengehouden vanwege zorgen over de cardiovasculaire veiligheid bij deze leeftijdsgroep. Recente
literatuur vermeldt een matige toename van de hartfrequentie (met ≤ 10 slagen/min) en de bloeddruk (met
≤ 7 mmHg) en een geringe kans op ernstige cardiovasculaire bijwerkingen, uitgezonderd patiënten met cardiale
risicofactoren. Daarom worden deze risicofactoren altijd
vóór en tijdens de behandeling gemonitord.30 Meer
onderzoek naar de cardiovasculaire effecten van stimulantia op de lange termijn is gaande.
Na gemiddeld 9-12 maanden behandeling wordt de patiënt terugverwezen naar de huisarts of de basis-ggz voor
evaluatie van de medicatie, bloeddruk, polsfrequentie en
gewicht; de controle hierop vindt 2 keer per jaar plaats.
E-health is een nieuwe ontwikkeling. Er zijn apps die de
behandeling intensiveren en mogelijk verkorten. De toepassing van apps gedurende de behandeling noemt men
‘blended care’.
Terug naar onze patiënt

Heeft de jonge geneeskundestudente ADHD en zo ja, wat
kan er aan haar problemen worden gedaan? Zij heeft al
haar leven lang typische ADHD-klachten (concentratieproblemen, onrust, impulsiviteit en prikkelbaarheid) en
zij disfunctioneert op 2 terreinen: studie en relaties. Op
basis van de DSM-IV-TR-criteria wordt ADHD van het
gecombineerde type vastgesteld. Daarnaast worden 3 bijkomende stoornissen vastgesteld: misbruik van cocaïne
en cannabis en een circadiane slaap-waakstoornis van het
type ‘verlate slaapfase’. De behandeling bestaat uit het
afbouwen van het drugsgebruik, medicatie en coaching
voor ADHD, adviezen over slaaphygiëne, melatonine voor
de nacht en lichttherapie in de ochtend. Afgaand op de
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• ADHD is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die
bij 3,4-5% van de kinderen en volwassenen voorkomt;
recent is deze stoornis ook aangetoond bij 3% van de
Nederlandse bevolking ouder dan 60 jaar.
• Volgens de DSM moesten volwassen voorheen 6 van de 9
symptomen van onoplettendheid vertonen, maar in DSM-5
is dit afkappunt voor volwassenen verlaagd naar 5
symptomen.
• ADHD is vaak erfelijk en gaat gepaard met veranderingen
in de hersenen.
• ADHD gaat gepaard met chronische slaapproblemen,
astma, obesitas en diverse psychiatrische stoornissen.
• Door de frequente comorbiditeit en de chroniciteit is
ADHD een complexe stoornis die het best in de
specialistische ggz kan worden vastgesteld.
• Patiënten met ADHD kunnen goed worden behandeld met
psycho-educatie, medicatie, coaching en cognitieve
gedragstherapie, en binnenkort ook met apps die de
behandeling intensiveren en mogelijk verkorten.

klinische ervaring is de kans aanzienlijk dat zij met deze
aanpak haar studie met meer succes kan vervolgen.
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