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Uw behandelaar/specialist heeft bij u ADHD
geconstateerd: een aandachtstekortstoornis
met hyperactiviteit. In de medische wereld werd
ADHD lang gezien als een ziekte, die alleen bij
kinderen voorkomt. Sinds kort wordt ADHD ook bij
volwassenen onderkend. Zij merken dat hun dagelijks
leven hierdoor soms behoorlijk wordt beïnvloed.

Deze informatiewijzer is bedoeld om u te informeren
over ADHD bij volwassenen. U leest hier meer over:
• Typische klachten
• Invloed op het dagelijks leven
• Oorzaken
• Behandelmogelijkheden
Elk onderwerp start met een samenvatting. Daardoor
kunt u snel oordelen of dit onderdeel voor u relevant
is. U kunt meer te weten komen over het betreffende
onderwerp door de >> links te volgen. Ieder thema
wordt toegelicht met een persoonlijke ervaring.
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ADHD bij volwassenen
Wat is het precies?

Sinds kort weten we dat ADHD (Attention Deficit
Hyperactivity Disorder) behalve bij kinderen ook bij
volwassenen voorkomt. Dit is onder meer aangetoond
tijdens onderzoek waarbij kinderen met ADHD zijn
gevolgd totdat ze volwassen waren. Bij volwassenen
kan ADHD voor behoorlijk wat problemen zorgen in
het dagelijks leven, zoals onderpresteren, problemen
met relaties, een slechte concentratie en een negatief
zelfbeeld.

Bij volwassenen worden drie typen ADHD
onderscheiden:
1. ADHD van het onoplettende type (voorbeeld 1):
vooral aandachtstekort en concentratieproblemen.
2. ADHD van het gecombineerde type (voorbeeld 2):
aandachtstekort en concentratieproblemen
gecombineerd met hyperactiviteit en impulsiviteit.
3. ADHD van het overwegend hyperactieve en
impulsieve type: vooral impulsiviteit zonder
aandachtsproblemen
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Voorbeeld 1
dagelijks leven te organiseren. Thuis is
Linda B. (44 jaar): ‘Ik vind het moeilijk om mijn
niet waar ik moet beginnen. Daardoor
het altijd een grote puinhoop. Ik weet meestal
af. Op het werk ben ik vaak traag en
begin ik met alles tegelijk en maak nooit iets
heb begrepen. Ik denk vaak dat ik minder
moet ik dingen navragen omdat ik niet alles
ik al het gevoel dat ik niet voldoe aan de
waard ben dan anderen. Vanaf mijn jeugd heb
altijd een dromer.’
verwachtingen. Ook op school vonden ze me

Voorbeeld 2
r niemand besteedde daar aandacht aan.
Marc H. (23 jaar): ‘Ik kon nooit stilzitten, maa
r mijn best moest doen. Op school haalde
Als kind zeiden ze altijd tegen me dat ik bete
had nooit de innerlijke rust om te leren.
ik alles altijd met de hakken over de sloot. Ik
elturigheid en stemmingswisselingen.
Vriendinnetjes konden slecht tegen mijn wisp
ik veel in beweging ben en die niet veel
Nu ben ik heel blij met mijn baan waarvoor
precisiewerk vereist.’
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Hoe herken je ADHD
bij volwassenen?
De typische ADHD-symptomen - aandachtstekort,
hyperactiviteit en impulsiviteit - zien er bij
volwassenen soms anders uit dan bij kinderen.
Sommige symptomen veranderen bij het vorderen
van de leeftijd. Met andere symptomen hebben
volwassenen beter leren omgaan. Zo verandert de
meestal buitensporige beweeglijkheid van een
kind met ADHD vaak in innerlijke rusteloosheid
bij volwassenen. Veel ADHD-patiënten leren in de
loop van hun leven ook beter omgaan met hun
impulsiviteit. De aandachtstekortstoornis blijft
bij alle leeftijden hetzelfde. Volwassenen ervaren
dat vaak als de ernstigste en vervelendste klacht.
Hiernaast kunt u lezen welke klachten bij de
verschillende ADHD-symptomen horen.
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De drie belangrijkste symptomen
1. Aandachtstekort
Moeite met concentratie of het vasthouden van
aandacht kan zich als volgt uiten:

• moeite hebben om zich te concentreren op de
•
•
•

hoofdzaken van een situatie of opdracht en
moeite om bijzaken te negeren
moeite om de concentratie lang vast te houden
zonder af te dwalen
erg snel afgeleid zijn
moeite met het doelgericht en efficiënt uitvoeren
van taken

Michel T. (33 jaar): ‘Mijn gedachten
gaan alle kanten op. Ik kan me alleen
op iets concentreren als ik daarin
echt geïnteresseerd ben. Ik ben snel
afgeleid. Vaak switch ik van de ene
naar de andere activiteit zonder iets
af te maken. Ik dwaal vaak af. Het
resultaat van mijn werk is vaak moeilijk
te voorspellen. Op het werk maak ik
veel onzorgvuldigheidsfouten. Omdat ik
niet heb begrepen wat er staat, moet ik
dezelfde pagina een paar keer opnieuw
lezen. Tijdens een gesprek dringt vaak
maar de helft tot me door. Het komt
regelmatig voor dat ik afspraken maak en
die vervolgens vergeet. Iets kwijtraken en
het daarna moeten zoeken, is typisch iets
voor mij. Het is echt niet mijn bedoeling,
maar ik ben vaak te laat.’
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2. Motorische hyperactiviteit
Dit betekent een verhoogde behoefte aan bewegen,
te herkennen aan:

• rusteloosheid, tikken met de voeten
• niet lang kunnen stilzitten
• prikkelbaarheid wanneer je stil moet zitten
• gevoel van dwang en niet rustig kunnen zijn

Patrick L. (23 jaar):
‘Ik vind het moeilijk om lang stil te zitten.
Ik ben altijd hyper. Ik voel me het meest op
mijn gemak als ik kan bewegen. ‘s Avonds
heb ik moeite om tot rust te komen. Ik
houd van opwindende activiteiten. Ik
ben altijd op zoek naar een kick. Ik houd
van snel rijden, voor mij kan het niet snel
genoeg gaan.’
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3. Impulsiviteit
Eigen handelingen kunnen niet goed onder controle
worden gehouden, waardoor meestal meteen gehoor
wordt gegeven aan de eerste innerlijke opwelling
zonder de consequenties van tevoren af te wegen.
Spontane, vaak onbezonnen reacties kunnen daarvan
het gevolg zijn, bijvoorbeeld:

• woede-uitbarstingen
• overhaaste beslissingen
• onbezonnen acties

af met mijn
Melanie B. (43 jaar): ‘Ik schrik mensen vaak
moeilijk om
ondoordachte opmerkingen. Ik vind het heel
ongeduldig.
ergens op te moeten wachten. Men vindt me
die wel kan
ik
of
nken
Ik beloof vaak dingen zonder te bede
veel te veel
geef
Ik
.
nakomen. Alles moet hier en nu gebeuren
leuk
iets
als ik
geld uit omdat ik vaak dingen koop meteen
er na te denken.
vind. Ze zeggen dat ik praat en handel zond
bijna nooit iets.’
plan
ik
en,
Ik neem altijd spontane beslissing

Naast de drie kenmerkende
symptomen van ADHD,
komen vaak ook emotionele
symptomen voor: snelle
stemmingswisselingen, minder
controle over gevoelens en
weinig veerkracht bij stress
(stressintolerantie).

Emotionele
symptomen
Snelle stemmingswisselingen
Binnen een kort tijdsbestek,
meestal binnen een uur, wisselen
een neutrale, een neerslachtige en
een opgetogen gemoedstoestand
elkaar af. Die worden over het
algemeen in gang gezet door
externe factoren en worden

ervaren als belastend en moeilijk
te beheersen.
Minder controle over emoties
De intensiteit en het uiten van
gevoelens - vooral woede kunnen slecht in de hand worden
gehouden. Dit kan leiden tot
onvoorspelbare en vaak hevige
woede-uitbarstingen, zelfs om
onbenullige redenen. Conflicten
met mensen in de omgeving
kunnen daarvan het gevolg zijn.
Minder stresstolerantie
Zelfs normale, dagelijkse klussen
roepen onzekerheid op. Het
gevoel het niet aan te kunnen, kan
psychologische druk en innerlijke
spanningen tot gevolg hebben.
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Wat is de invloed van ADHD
op het dagelijks leven?
ADHD kan leiden tot:

• onderpresteren
• risicovol of onzeker rijgedrag
• problemen in sociale relaties
• laag gevoel van eigenwaarde
• bepaalde situaties uit de weg gaan
Onderpresteren
School en opleiding
Over het algemeen presteren mensen met ADHD
op school niet op hun niveau. ADHD gaat vaak
samen met blijven zitten, lagere kwalificaties van
schoolverlaters en problemen met studeren.
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Meestal levert de basisschool geen grote problemen
op bij kinderen met ADHD. Volwassenen melden
vaak achteraf dat het strakke tijdschema in
voortgezet onderwijs uiteindelijk problemen op school
opleverden. Dit is toe te schrijven aan de hogere en
toenemende complexiteit van de taken.
Werk
Traag werken of fouten maken in het werk geven
vaak problemen op de werkplek, soms met ontslag
of vrijwillige baanverandering tot gevolg. Het komt
vaak voor dat ADHD’ers een activiteit kiezen of wordt
aangeboden die onder hun niveau ligt. Professioneel
zelfstandig zijn is een optie omdat iemand dan
in zijn eigen tempo en op basis van zijn eigen
organisatorische vaardigheden kan functioneren.

Risicovol of onzeker rijgedrag
Uit onderzoek blijkt dat mensen met ADHD
meer verkeersongevallen veroorzaken en vaker
worden beboet, bijvoorbeeld voor door rood
licht rijden of overtreding van de verkeersregels.
Veel mensen met ADHD zeggen dat ze liever
een bekende route kiezen. Het vraagt vaak te
veel van ze om zich tegelijkertijd te moeten
concentreren op het autorijden en de weg
vinden. Tegenwoordig kan een navigatiesysteem
zeker een goede ondersteuning geven.
Belangrijk is het voor vertrek in te stellen.
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Relatieproblemen
Partners
Bij mensen met ADHD komen
echtscheiding en relatieconflicten
vaker voor. Impulsiviteit en de
onvoorspelbaarheid van hun gedrag
(>> Uitvoerende functies pag. 27),
bijvoorbeeld plotselinge woedeuitbarstingen, leiden tot conflicten en
zijn vaak de oorzaak van problemen
met hun partner. Ook ziet de partner
de vergeetachtigheid en het niet
nakomen van beloften vaak als een
teken van onbetrouwbaarheid en
ongeïnteresseerdheid.
Rol van de ouders
Het effect van opvoeding op ADHD
is nauwelijks wetenschappelijk
onderzocht. Het lijkt zo te zijn dat
moeders of vaders met ADHD die
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zelf moeite hebben met het organiseren van hun
dagelijks leven, vaak ook moeite hebben met het
bepalen en opleggen van consequente regels
voor hun kinderen. Hun stijl van opvoeden is soms
impulsief en onvoorspelbaar.
Dit wordt vaak verergerd door een ander probleem.
Het komt regelmatig voor dat één of beide ouders
en/of één of zelfs meer kinderen ook ADHD
hebben. Dit kan leiden tot een vermenigvuldiging
van typische problemen zoals het organiseren
van het huishouden en het dagelijks leven en het
onder controle houden van impulsief gedrag en
woede-uitbarstingen. Dit zet vaak het hele gezin
onder druk.
Als u het idee hebt dat u of uw kind(eren) last
heeft/hebben van ADHD en als u meer informatie
hierover zou willen, dan kunt u uw huisarts vragen
om een diagnostisch onderzoek naar ADHD
(>> Waar vind ik meer informatie en hulp? pag. 37).

Susanne S. (34 jaar): ‘Soms sta ik ‘s avonds
tijdens het voorlezen opeens op en race naar
de wasmachine omdat ik me bedenk dat ik
vergeten ben de was erin te doen.’
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Een negatief zelfbeeld en de neiging
bepaalde situaties uit de weg te gaan
Negatief zelfbeeld
Tijdens het leven maakt ieder mens basale aannames over
zichzelf en zijn sterke en zwakke kanten. Ondanks dat ze
echt hun best hebben gedaan, kan het zijn dat de
schoolloopbaan en de carrière van mensen met ADHD
blunders en mislukkingen kent. Dit leidt vaak tot negatieve
verwachtingen over het eigen kunnen en een soort
‘faalhouding’. Mensen met ADHD vinden vaak dat ze
niet goed genoeg zijn, en minder waard dan anderen en
hebben soms een heel negatief zelfbeeld.
Uit de weg gaan van bepaalde situaties
Deze ‘faalhouding’ kan tot gevolg hebben dat men
bepaalde situaties liever uit de weg gaat. Door het gebrek
aan zelfvertrouwen worden taken die als onaangenaam of
onmogelijk worden ervaren, niet eens geprobeerd.
Dit mijden van bepaalde dagelijkse taken en deze links
laten liggen, heeft vaak een extra beperkende invloed op
het succesvol omgaan met het dagelijks leven.
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Mensen met ADHD

hebben bijzondere talenten
Door de speciale manier waarop mensen met ADHD
denken en zintuiglijke waarnemingen verwerken, zijn
ze gezegend met zeer bijzondere talenten:

Ze zijn vaak creatief en
vindingrijk, gevoelig en
zorgzaam, charmant,
sympathiek en goudeerlijk.

In lastige situaties, wanneer totale focus nodig
is, houden mensen met ADHD het hoofd vaak
koel en presteren goed. Dat is ook vaak het geval
wanneer iets ze erg interesseert of ze ergens door
gebiologeerd zijn.
Daarom is een belangrijk onderdeel van cognitieve
gedragstherapie bij ADHD dat iemand met ADHD,
zijn/haar sterke punten ziet en daar positief
gebruik van maakt.
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Veelvoorkomende

aandoeningen
bij ADHD
Mensen met ADHD hebben een verhoogde kans op
andere psychiatrische aandoeningen. Tot 80% van
de volwassenen met ADHD heeft een of meer van de
volgende aandoeningen:

•
•
•
•
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depressie
verslavingen
sociale-angststoornis
slapeloosheid

Depressie

Verslavingen 		

Bijna de helft van alle mensen met
ADHD krijgt op een bepaald moment
in zijn leven last van een depressie:
een sombere gemoedstoestand die
langer dan veertien dagen aanhoudt.
Dit uit zich in een verhoogde
prikkelbaarheid en de neiging tot
huilen en piekeren. Vaak is ook
sprake van een gebrek aan motivatie.

Mensen met ADHD hebben drie tot
vier keer meer kans om verslaafd
te raken. Bovenaan de lijst staan
cannabis en alcohol, die vaak worden
gebruikt om tot rust te komen.

Typische kenmerken zijn: zich
zwak voelen en een gebrek aan
energie, vaak in combinatie
met weinig eetlust. Omdat een
depressie - net als ADHD - gepaard
gaat met concentratieproblemen,
zijn de ADHD-klachten en de
concentratieproblemen vaak veel
ernstiger tijdens een depressie.

Naast de risico’s die een verslaving
met zich meebrengt, kan regelmatig
gebruik van verslavende middelen
zoals cannabis, leiden tot een
verdere verslechtering van de
concentratie, een algemene
achteruitgang van de geestelijke
vermogens of lusteloosheid en
onverschilligheid.
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Sociale-angststoornis

Slapeloosheid

Sociale-angststoornissen worden gekenmerkt door
een grote angst om negatief te worden beoordeeld
door andere mensen. Mensen met een socialeangststoornis proberen situaties waarin ze het risico
lopen kritisch te worden beoordeeld door anderen,
zoveel mogelijk te vermijden. Dergelijke situaties zijn
bijvoorbeeld eten of spreken in het openbaar, een
presentatie geven tot zelfs heel simpel iemand anders
aanspreken.

ADHD gaat vaak gepaard met slapeloosheid. Niet
alleen moeite met ‘s avonds tot rust komen en in
slaap vallen, maar ook slecht slapen en overdag
vermoeid zijn, zijn belangrijke kenmerken. Uit recente
onderzoeken is gebleken dat medicamenteuze
behandeling van ADHD ook leidt tot verbetering van
de slaapkwaliteit. Als uw medicatie geen positieve
invloed op uw slapeloosheid heeft, is het raadzaam
om samen met uw behandelend arts te kijken naar de
oorzaken van uw slapeloosheid.
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Wat zijn de oorzaken van ADHD?
ADHD is een neurobiologische stoornis. Dit is een
stoornis in de hersenen. Een evaluatie van meer
dan honderd onderzoeken heeft aangetoond dat
ADHD wereldwijd voorkomt bij ongeveer 5% van
de kinderen. Bovendien is door onderzoek, waarin
kinderen met ADHD zijn gevolgd tot volwassen
leeftijd, aangetoond dat ADHD bij ongeveer 60%
van de kinderen aanhoudt tot volwassen leeftijd. In
meerdere onderzoeken onder volwassenen is ADHD
geconstateerd bij ongeveer 3% van de gescreende
personen.

De volgende mogelijke oorzaken zijn aangetoond:

• een sterke erfelijke (genetische) aanleg
• omgevingsfactoren
• veranderingen in de structuur en functie van
•

bepaalde delen van de hersenen
beperkingen in een bepaalde aanleg voor
aandacht en zelfcontrole
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Genetische oorzaken

Omgevingsfactoren

De oorzaak van ADHD is vaak erfelijk. Uit de
beschikbare onderzoeksresultaten blijkt dat
verschillende genen betrokken zijn bij ADHD. Uit
de huidige stand van het onderzoek lijkt het zo te
zijn dat het bestaan van een enkel ‘ADHD-gen’
zeer onwaarschijnlijk is. Het uitgesproken erfelijke
karakter van ADHD impliceert dat als een gezinslid
ADHD heeft, het zeer waarschijnlijk is dat andere
gezinsleden het ook hebben.

Naast genetische factoren is bekend dat
verschillende omgevingsfactoren in verband worden
gebracht met een verhoogd risico op ADHD:

Eerstegraads bloedverwanten (vader, moeder en
kinderen) hebben 3 tot 5 keer meer kans ook ADHD
te hebben.
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• vroeggeboorte
• complicaties bij de geboorte
• medicijn- of nicotinegebruik tijdens de
zwangerschap

Aangenomen wordt dat sociale factoren zoals
opvoeding, ouder-kind relatie en gezinsproblemen,
bijvoorbeeld als gevolg van drugsmisbruik door de
ouders, van grote invloed zijn op het verloop van
ADHD en het ontwikkelen van succesvolle strategieën
om met de klachten om te gaan.

Veranderde hersenstructuur
en -functie
Moderne beeldvormingstechnieken zoals
Magnetic Resonance Imaging (MRI) en
Computed Tomography (CT) maken het
mogelijk om de structuur van de hersenen
en bepaalde hersenfuncties in beeld te
brengen bij het verwerken van taken. Bij
ADHD zie je vooral veranderingen in de
hersengebieden die een rol spelen bij
gedragscontrole en aandachtsprocessen.
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Neuropsychologie
De onderliggende stoornissen in informatieverwerking bij ADHD worden beschreven
in neuropsychologische modellen. Dit
soort aandoeningen van de hersenfunctie
beïnvloeden diverse functies op het gebied
van aandacht, prestaties en zelfcontrole,
ook wel de uitvoerende functies genoemd.
De term ‘uitvoerende functie’ heeft betrekking
op het vermogen van de hersenen tot
verwerking van informatie die dient om
het eigen gedrag rationeel onder controle
te houden passend bij de situatie en om
impulsen te beheersen.
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Aandachtsstoornis
Mensen met ADHD presteren minder goed wat betreft alle of
een aantal van de volgende typen aandacht:
Selectieve aandacht
Selectieve aandacht is de mogelijkheid om je aandacht op
1 punt, taak of functie te focussen. Zoals bijvoorbeeld om je
aandacht bij een tekst of een gesprekspartner te houden, of
tijdens het autorijden. Een verminderde selectieve aandacht
zal vooral naar voren komen in een drukke of complexe
omgeving.
Volgehouden aandacht
Het vermogen om de aandacht te richten op de inhoud of
een activiteit gedurende een langere tijd, bijvoorbeeld 20
minuten naar een lezing luisteren zonder in gedachten af te
dwalen of de concentratie te verliezen.

Verdeelde aandacht
Het vermogen om tegelijkertijd aandacht te geven
aan meerdere activiteiten, bijvoorbeeld autorijden en
ondertussen met de bijrijder praten.
Switchen van de aandacht
Het vermogen om doelgericht de focus van de
aandacht te verleggen van de ene naar de andere
activiteit op een manier die past bij de situatie.

Problemen met zelfbeheersing
Onder uitvoerende functies wordt verstaan alle
activiteiten op het gebied van informatieverwerking
in de hersenen die het gedrag van een persoon
beheersen. Dit zijn processen die beoordelen of
op een bepaalde situatie of prikkel moet worden

gereageerd, en zo ja, welke handeling er dan moet
volgen.
Een kritieke vereiste voor efficiënte uitvoerende
functies is impulscontrole: het vermogen om niet
onmiddellijk toe te geven aan de eerste impuls, maar
om deze eerst intellectueel ‘af te wegen’ voordat
specifieke actie (reactie) wordt ondernomen.
Stoornissen van de uitvoerende functies worden
vooral gemeten bij patiënten met ADHD van het
gecombineerde type met ernstige klachten op het
gebied van impulsiviteit. Tijdens neuropsychologische
prestatietests zijn ze te herkennen aan overhaaste,
ongecontroleerde reacties en een hoog percentage
van foute antwoorden.
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ADHD diagnosticeren
Hoe wordt de diagnose gesteld?
ADHD is een diagnose die door een arts wordt
gesteld op basis van de klachten en verschijnselen
van de patiënt. Psychologische tests of
gestandaardiseerde symptomenchecklists kunnen
helpen om de diagnose te bevestigen, maar zijn geen
vervanging daarvan. Er bestaat geen ‘specifieke
ADHD-testprocedure’.
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Uw arts kan u de volgende vragen stellen:
• Wanneer zijn de concentratieproblemen,
impulsiviteit en hyperactiviteit begonnen?
Zijn deze constant aanwezig of was er sprake
van schommelingen, minder hyperactiviteit
bijvoorbeeld?

Klinisch onderzoek		

• Welke aspecten van het leven worden het meest
beïnvloed door de ADHD-klachten? Bijvoorbeeld:
prestaties op school en werk, sociale relaties of het
dagelijks leven op de rit houden?

Een belangrijk aspect van het klinisch onderzoek is
het vaststellen van het ontstaan en het verloop van
de ADHD-symptomen en hoe het dagelijks leven
daardoor wordt belemmerd (>> Wat is de invloed van
ADHD op het dagelijks leven? pag. 12).

• Hebt u andere psychiatrische aandoeningen
(gehad)?
Het is belangrijk om psychiatrische aandoeningen
met symptomen die lijken op de symptomen
van ADHD, uit te sluiten. (>> Veel voorkomende

aandoeningen bij ADHD, pag. 18). Dit is ook nodig
vanwege het vaak voorkomen van bijkomende
psychiatrische ziekten die misschien verband
houden met ADHD.

Aanvullende diagnostiek
Lichamelijk onderzoek
Eventuele lichamelijke oorzaken van de symptomen
worden onderzocht. Dit betreft voornamelijk een
onderzoek van de schildklier (de stofwisseling),
om epilepsie uit te sluiten en om te achterhalen
of u regelmatig bepaalde medicijnen gebruikt die
concentratieproblemen kunnen veroorzaken.
Gesprekken met andere belangrijke personen
Praten met uw partner en andere belangrijke
personen uit uw kindertijd, kan veel informatie
opleveren over de ernst van de symptomen.
U kunt zich symptomen uit uw kindertijd soms niet
meer herinneren, en daarom zijn rapporten van de

basisschool, waarin het gedrag wordt beschreven,
vaak nuttig. Deze kunnen informatie verschaffen over
concentratieproblemen of hyperactief gedrag dat al
sinds de kindertijd bestaat.
Psychologisch onderzoek
Dit onderzoek kan worden gedaan om een
aandachtsstoornis of een impulsbeheersingsstoornis
die tijdens het gesprek met de arts naar voren
komen, objectief aan te tonen (>> Wat zijn de
oorzaken van ADHD? pag. 23 >> Neuropsychologie,
pag. 26). Als psychologisch onderzoek wordt gedaan,
moet het algemene intelligentieniveau worden
getest, de verschillende vormen van aandacht en
de uitvoerende functies. Korte concentratietests zijn
minder relevant omdat deze vaak algemene resultaten
opleveren. Onder bepaalde omstandigheden kunnen
mensen met ADHD, voor wat betreft de korte
termijn aandacht, namelijk net zo presteren als een
gemiddelde testpersoon.
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ADHD behandelen
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Welke behandelopties zijn er?
Voor de behandeling van ADHD bij volwassenen
bestaan medicijnen en psychotherapeutische
behandelopties die al dan niet samen kunnen
worden toegepast. De beslissing voor medicijnen
en/of psychotherapeutische behandeling neemt u
meestal in overleg met de behandelend arts.

Als behandeling met medicijnen geen optie is, is
psychotherapie specifiek gericht op de stoornis de
aangewezen behandelmethode. Bij deze patiënten
zijn een haalbare gedragsverandering en een
aanpak op het gebied van klachtenbestrijding,
vooral gericht op de langere termijn (>> Welke
psychotherapeutische behandelingen zijn er, pag. 38).

Door ernstige geestelijke stress of moeilijke
levenssituaties, bijvoorbeeld onderpresteren
en concentratieproblemen op de werkplek,
willen veel patiënten het liefst zo snel mogelijk
klachtenverlichting. Deze patiënten zijn goede
kandidaten voor behandeling met medicijnen omdat
dit vaak voor snelle vermindering van de klachten
zorgt (>> Behandeling met medicijnen, pag. 32).

Bij een behandeling met medicijnen nemen de
ADHD-klachten doorgaans behoorlijk af, hoewel dit
effect lang niet altijd wordt omgezet in een betere
organisatie van het dagelijks leven. De behandeling
met medicijnen wordt in dat geval ondersteund
door psychotherapie, waarbij de gedragsproblemen
worden geanalyseerd en gewerkt wordt aan
verbetering van gedrag.

Bij de keuze voor behandeling met medicijnen en/of
psychotherapie, moet het volgende worden overwogen:
medicijnen kunnen de klachten aanzienlijk verminderen.
Het concentratievermogen kan er beter door worden en
invloed hebben op impulsiviteit, beweeglijkheid en innerlijke
onrust.
Psychotherapie kan de belangrijkste klachten helaas
niet verhelpen, maar biedt wel de mogelijkheid om een
gedragsstrategie te ontwikkelen voor succesvolle
omgang met de klachten. Dit houdt in: methoden
voor planning van het dagelijks leven, het gebruik van
geheugensteuntjes en optimaal gebruik van de beschikbare
aandachtsspanne.
Als naast ADHD sprake is van andere psychiatrische
ziekten, bijvoorbeeld depressie of een sociale fobie
(>> Typische bijkomende aandoeningen bij ADHD,
pag. 18), worden die in het behandelplan opgenomen
en afzonderlijk behandeld met medicatie of door
psychotherapie.
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Behandeling met medicijnen
Welke medicijnen zijn er?
ADHD wordt behandeld met medicijnen die
de interactie tussen bepaalde chemische
boodschappers van de hersenen (neurotransmitters) beïnvloeden. De beschikbaarheid
(concentratie) en de duur van het effect in de
hersenen van de boodschappers dopamine en
noradrenaline wordt daardoor aangepast/verhoogd.
Er zijn niet veel medicijnen geregistreerd voor de
behandeling van ADHD bij volwassenen. Er is een
keuze uit twee groepen middelen: stimulerende en
niet stimulerende middelen.
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Langwerkend methylfenidaat en dexamfetamine
zijn stimulerende middelen en over het algemeen de
geneesmiddelen van eerste keuze bij de behandeling
van ADHD. Methylfenidaat zorgt vooral voor een
hogere concentratie dopamine in de hersenen.
Atomoxetine en guanfacine zijn voorbeelden van
niet-stimulerende middelen.

Werkingsmechanisme bij de synaps
(Synaps = contactplaats tussen twee zenuwcellen)

(impulssturende
zenuwcel)

Dopamine-afgifte

Vesikel met dopamine

Dopaminetransporteur

Synaptische spleet
DopamineMethylfenidaat
receptor
Postsynaptisch
membraan

Remming van de
heropname door
methylfenidaat

Stimulusgeleiding (impulsoverdracht)

Presynaptisch
membraan

(impulsontvangende
zenuwcel)

Zeer vereenvoudigde
schematische weergave
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Hoe vindt behandeling met geneesmiddelen plaats?
Voordat u met de medicijnen begint, vindt een grondig lichamelijk
onderzoek plaats. Daarna volgt een geleidelijke opbouw van de
dosis van het gekozen geneesmiddel. Van sommige middelen,
zoals methylfenidaat, merkt u direct al effect in de opbouwfase.
Het volledige effect kan meteen na het bereiken van de persoonlijk
aanbevolen dosis worden vastgesteld.
Lichamelijk onderzoek
Dit type onderzoek wordt uitgevoerd om bepaalde ziekten zoals
hartritmestoornissen of een verhoogde bloeddruk uit te sluiten, omdat
de behandeling van ADHD met medicijnen in dat geval niet mogelijk
is door mogelijke bijwerkingen en interactie. Vervolgens moet duidelijk
worden of de lichamelijke aandoening eerst moet worden behandeld.
Bovendien mag er geen sprake zijn van actief gebruik van drugs en
alcohol tijdens de behandeling.
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Zwangerschap
Als u als vrouw in de vruchtbare leeftijd bent
moet u zorgen voor veilige anticonceptie tijdens
de behandeling met medicijnen. Omdat het
effect van de meeste middelen op het ongeboren
kind nog onvoldoende is onderzocht, wordt u
aangeraden om niet zwanger te worden.
De juiste dosering
De opbouw van de dosering gebeurt
geleidelijk aan en is o.a. gebaseerd op
lichaamsgewicht. De uiteindelijke dosering
kan, zoals bijvoorbeeld voor langwerkend
methylfenidaat, ook over twee doses per dag
(ochtend en middag) verdeeld worden.

Mike P. (28 jaar): ‘Ik heb de indruk dat ik
me nu tijdens vergaderingen veel beter
kan concentreren. Een van de grootste
problemen op het werk was dat ik me
naderhand vaak niet meer kon herinneren
wat er was gezegd en aan mijn collega’s
moest vragen wat er was afgesproken.
Nu lukt het me met gemak om de hele
vergadering attent te blijven. Het was eerst
typisch iets voor mij om terwijl ik aan het
luisteren was, plotseling aan iets anders
te denken en bepaalde stukken van de
vergadering niet mee te krijgen.’
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Hoe goed worden geneesmiddelen verdragen?
Tijdens de behandeling met methylfenidaat moet aan
bepaalde zaken worden gedacht. Als hierop wordt
gelet, kent de behandeling nauwelijks risico’s en
bijwerkingen. De volgende bijwerkingen komen voor,
maar niet bij iedereen:

Zijn de geneesmiddelen verslavend?
Tot nu toe is er geen bewijs dat de meest
voorkomende behandeling van ADHD met
methylfenidaat, verslavend is. Het is belangrijk de
instructies van uw arts altijd goed op te volgen tijdens
de behandeling.

•
•
•
•

Hoe lang duurt de behandeling?
Er zijn geen bindende of wetenschappelijk
geverifieerde regels over de duur van de behandeling
van ADHD met medicijnen. Volgens deskundigen
moet de noodzaak van behandeling elke twee jaar
worden onderzocht. De meeste patiënten besluiten
om na zo’n pauze, de behandeling met medicijnen
voort te zetten omdat zonder medicatie de ADHDklachten blijven aanhouden.

verlies van eetlust en licht gewichtsverlies
licht versnelde hartslag
licht verhoogde bloeddruk
slapeloosheid - afhankelijk van het tijdstip
waarop de medicatie wordt ingenomen
• toegenomen transpiratie
• misselijkheid
• hoofdpijn
Als u met de medicatie stopt kan naarmate het
effect van de medicatie slijt, een ‘reboundeffect’
optreden: het op korte-termijn opnieuw optreden
van de ADHD-klachten die subjectief als ernstiger
worden ervaren.
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Op reis
Wat heb ik nodig als ik mijn
medicijnen meeneem op reis?
Stimulantia zoals methylfenidaat vallen
onder de opiumwet waardoor het bezit van
deze middelen aan regels is gebonden. Het
kan zijn dat u een Schengenverklaring of een
medische verklaring moet aanvragen.
Kijk voor meer informatie op:
de website van de rijksoverheid of op
hetcak.nl/zelf-regelen/medicijnen-meeop-reis-verklaring
Waar kan ik meer informatie
of hulp krijgen?
Impuls & Woortblind is een belangenvereniging die opkomt voor mensen met
ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie
en hun verwanten. Ze organiseren op

meer dan twintig plaatsen in
Nederland ADHD-cafés. Het is
een waardevolle mogelijkheid voor
mensen vanaf 18 jaar met AD(H)
D en aanverwante stoornissen,
familieleden en geïnteresseerden
om AD(H)D-ervaringen uit te
wisselen en er beter mee te leren
omgaan.
Op de website ziet u een
uitgebreide beschrijving van
die gelegenheden, inclusief de
adressen.
www.impulsenwoortblind.nl
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Welke behandelingen zijn er?
Cognitieve gedragstherapie
Specifieke, op de stoornis gerichte psychotherapie
voor ADHD bij volwassenen heeft als doel:
1. Inzicht in de symptomen en het
probleemgedrag.
2. Het aanleren en toepassen van strategieën voor
efficiënte omgang met de klachten.
Bijvoorbeeld: methoden om het dagelijks leven
te plannen, optimaal gebruikmaken van de
persoonlijke aandachtsspanne en het beheersen
van emoties.
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3. Uitbannen van hinderlijk(e) en belastend(e)
gedrag en denkpatronen.
Bijvoorbeeld: mijden van bepaalde taken of
situaties die het zelfbeeld belemmeren.
Tijdens individuele of groepstherapie met
gedragstherapeutische elementen, worden diverse
psychotherapeutische technieken gebruikt.
Deze technieken zijn bewezen effectief.
Check dit van te voren!
Voordat u met de behandeling begint, is het belangrijk
zeker te weten dat uw toekomstige psychotherapeut
specifiek verstand heeft van ADHD zodat deze een
passende behandeling kan aanbieden.

Coaching
Hoewel het effect van coaching op ADHDgerelateerde belemmeringen nog niet
wetenschappelijk is aangetoond, kan het mensen
met ADHD wel verder helpen. Partners, ouders
en vrienden kunnen een rol spelen in coaching.
Bijvoorbeeld door u te helpen herinneren aan
afspraken en verplichtingen en ook om u actief te
steunen in lastige situaties.

Lisa G. (31 jaar): ‘Het beste van
groepstherapie vond ik dat ik
andere ADHD’ers leerde kennen die
dezelfde problemen hadden als ik.
Sindsdien vind ik het veel
gemakkelijker om mezelf te
accepteren. Bovendien heb ik
geleerd om anders om te gaan met
mijn klachten en mijn uitstelgedrag
aan te pakken.’
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