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Ongeveer een kwart van alle volwassen patiënten in 
de ggz heeft (ook) ADHD. Adequate behandeling 
hiervan zou veel problemen kunnen voorkomen, maar 
de diagnose wordt vaak gemist. Momenteel wordt 
daarom een algoritme ontwikkeld dat in de tekst van 
het EPD op zoek gaat naar aanwijzingen voor ADHD.  
 
ADHD blijkt ook een veelvoorkomende risicofactor te zijn voor psychologisch 

en fysiek geweld in de partnerrelatie. Behandeling van de aandoening 

verkleint de kans hierop.  

 

Een belangrijk kernsymptoom van ADHD zijn slaapproblemen. Zij verergeren 

de overige symptomen van ADHD en comorbide stoornissen. Chronotherapie 

met melatonine kan waarschijnlijk bijdragen aan een betere nachtrust en 

minder klachten. Oudere patiënten met ADHD kunnen doorgaans goed 

worden behandeld met psychostimulantia, mits de patiënt ook somatisch 

zorgvuldig wordt gescreend. Deze en andere 'take-home messages' kwamen 

naar voren in de zeer informatieve sessie over ADHD bij volwassenen tijdens 

het online NVvP-voorjaarscongres. 
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ADHD BIJ VOLWASSENEN:  
ONDERZOEK NAAR SLAAP, GEWELD,  
OUDEREN EN HERKENNING



> SLAAP EN RITME   
Twee van de presentaties waren gewijd aan de frequent 

voorkomende slaapstoornissen bij mensen met ADHD.  

Slaapstoornissen bij kinderen, adolescenten en volwassenen 

met ADHD omvatten: 

• 73-78% verlate slaapfase; 

• vermoeidheid overdag  ̴ 62%; 

• insomnie  ̴ 67%; 

• restless leggs syndrome 35-44%; 

• verstoorde slaaparchitectuur; 

• verstoorde ademhaling. 

  

De diagnostiek van slaapproblemen stond centraal in het  

verhaal van psycholoog dr. Denise Bijlenga, senior onder zoeker 

bij PsyQ Kenniscentrum ADHD bij volwassenen in Den Haag.       
PsyQ heeft een protocol ontwikkeld voor de screening en 

diagnostiek van slaapproblemen bij ADHD (figuur 1). Aan de 

hand van een vragenlijst worden de klachten geïnventariseerd, 

waarna zo nodig gericht diagnostisch onderzoek plaatsvindt 

(polysomnografie en/of aanvullende diagnostiek).  

De resultaten zijn indrukwekkend. Driekwart van de kinderen, 

jongeren en volwassenen met ADHD heeft last van een verlate 

slaapfase. Ongeveer twee derde heeft insomnie. Onrustige 

benen (restless legs) en (soms ernstige) slaap apneu komen 

eveneens veel voor. De slaaparchitectuur, de opeenvolging van 

slaapfasen, is verstoord. Slaap problemen hebben een grote 

impact op het leven van patiënten en dragen bij aan de ernst 

van ADHD. 
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De impact die ADHD op de volwassen leeftijd kan hebben krijgt nog niet zo lang aandacht in het 

wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie. De groeiende kennis op dit gebied is mede te danken 

aan prof. dr. Sandra Kooij, psychiater en onderzoeker bij PsyQ (Parnassia Groep) en sinds 1 juni 2020 

bijzonder hoogleraar ADHD bij volwassenen in het Amsterdam UMC locatie VUmc. Onder haar voor -

zitterschap presenteerden onderzoekers van PsyQ en andere onderzoeksgroepen hun recente 

resultaten op het NVvP-voorjaarscongres 2020.
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Fig. 1. Het verwijs- en behandelprotocol Slaap en ADHD. Dit protocol voor de aanpak van slaapstoornissen bij een ADHD-patiënt kan worden 

opgevraagd bij het Kenniscentrum ADHD bij volwassenen. Uit: Virtueel NVvP voorjaarscongres 2020 / 17-18 juni 2020. 

Sessie 1: Woensdag 17 juni 2020 | 11.00 - 11.45: Parallelsessies 1. ‘ADHD bij volwassenen: van slaap naar big data en terug’.  

Sprekers: Sandra Kooij (V), Denise Bijlenga, Nannet Buitelaar, Jan Smulders, Emma van Andel, Farangis Dorani

HSDQ = Holland Sleep Disorders Questionnaire (2012); RLS = restless leggs syndrome; PLMD = periodic leg movement disorder; CRS = circadiaanseritmestoornis;  

PSG = polysomnografie; LT = lichttherapie; IRT = imaginatie- en rescriptingtherapie; CGT-i = cognitieve gedragstherapie voor insomnie
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Uit de literatuur blijkt dat interventies gericht op het  
verbeteren van de nachtrust een gunstig effect hebben 

op het functioneren van de patiënt. Neurowetenschapper  

Emma van Andel, MSc, onderzoekt bij PsyQ de effecten van 

chronotherapie met melatonine, al dan niet in combinatie  

met lichttherapie. Zij besprak een gerandomiseerde klinische 

studie bij volwassen patiënten (18-55 jaar) met ADHD.  

De studie bestond uit drie armen: een placebogroep, een 

groep die 0,5 mg melatonine kreeg en een groep die daar -

naast ook lichttherapie ontving. Alle deelnemers kregen 

slaapeducatie. Het moment van toediening van de medicatie 

werd gekoppeld aan het individuele slaap/waakritme dat  

bij aanvang van de studie was vastgesteld op basis van de  

piek in het endogene melatonine bij gedimd licht (dim light 

melatonin onset, DLMO). Toediening vond vaak redelijk  

vroeg op de avond plaats. Melatonine is overigens niet 

geregistreerd voor deze toepassing. 

Uit deze studie kwamen sterke aanwijzingen naar voren dat 

chronotherapie met 0,5 mg melatonine het slaap/waakritme 

kan verschuiven. Er werd een lichte verbetering waar genomen 

van de ADHD-symptomen. De combinatie van melatonine met 

lichttherapie leidde wel tot een verdere verbetering van het 

biologische ritme, maar de reductie van symptomen was 

merkbaar minder dan bij melatonine alleen. Dit gegeven wordt 

verder onderzocht, maar uit gesprekken met de deelnemende 

patiënten bleek alvast dat zij moeite hadden met het vroege 

opstaan voor de lichttherapie.  

Uit een follow-upmeting bleek dat de gunstige effecten  

van de interventie minder dan twee weken aanhouden. 

Mogelijk biedt voortzetting van de melatoninetoediening  

hier soelaas. 

 

> ADHD EN PARTNERGEWELD 

Verbaal en/of fysiek geweld in de partnerrelatie heeft ernstige 

consequenties voor zowel dader als slachtoffer en vooral ook 

voor eventuele kinderen in het gezin. Psychiater Nannet 

Buitelaar promoveerde op 3 juli op haar onderzoek in de 

forensisch-psychiatrische polikliniek De Waag naar de rol  

van ADHD bij partnergeweld en het effect van behandeling.  

In de sessie vertelde zij dat mannen en vrouwen met  

ADHD (en ADD) door verscheidene oorzaken vaker dader  

zijn van geweld in de partnerrelatie (figuur 2). Als gevolg van 

de stoornis kan overprikkeling optreden, kan iemand een  

‘kort lontje’ hebben en ontstaat er vaak een oneven wichtige 

dynamiek in de relatie, waarbij de ADHD-patiënt in een kindrol 

terechtkomt en de partner in een ouderrol. Daarnaast kunnen 

verslaving en psychiatrische comorbiditeit een rol spelen, en 

ook sociale problematiek zoals werk loos heid en schulden. 

  

Uit Buitelaars onderzoek blijkt dat ADHD vaak voorkomt  

onder daders van partnergeweld, in haar populatie zelfs bij 

61%, vooral als het gaat om matig fysiek geweld en matig  

tot ernstig verbaal geweld. De ADHD-diagnose wordt vaak 

gemist. En dat is jammer, want uit haar resultaten blijkt  

ook dat behandeling van de ADHD met medicatie en/of 

psycho-educatie leidt tot een sterke reductie van het aantal 

geweldsincidenten en de ernst ervan (figuur 3). De afname  

van het geweld is geassocieerd met de afname van de  

ADHD-symptomen. Dat blijkt ook uit uitspraken van  

patiënten, die zeggen dat zij meer controle ervaren over 

 hun gedrag en meer inzicht krijgen in de gevolgen van hun 

handelen. De comorbiditeit bleek in Buitelaars studie niet  

van invloed op deze uitkomsten. Buitelaar deed dan ook de 

aanbeveling om bij geweld in de partnerrelatie te screenen  
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Fig. 2. Hebben daders met ADHD meer en andersoortig partnergeweld?



op ADHD en de ADHD-behandeling te integreren in de 

behandeling van het partnergeweld (figuur 4). 

 

> OUDEREN MET ADHD 

ADHD ook bij ouderen voorkomt. Psycholoog en onderzoeker 

dr. Marieke Michielsen, inmiddels werkzaam bij PsyQ in 

Rotterdam, vond in haar promotieonderzoek een ADHD- 

pre valentie van 3-4% bij 65-plussers. Eenzaamheid,  

depres sie en angst kwamen relatief veel voor bij deze groep. 

In haar presentatie besprak zij de behandeling van deze 

bijzondere groep ADHD-patiënten.  

In hoeverre is de gebruikelijke behandeling met stimulantia 

effectief en veilig bij oudere patiënten? Er is nog te weinig 

onderzoek verricht om deze vraag met zekerheid te beant -

woorden. Een gerandomiseerde klinische studie (RCT)  

hiernaar is nog niet uitgevoerd. Wel blijkt uit een RCT waarin 

methyl fenidaat in combinatie met citalopram werd ingezet 

 bij de behandeling van ouderen met een depressie dat behan -

deling met stimulantia veilig kan zijn in deze leeftijds categorie 

als er goed wordt gekeken naar eventuele bijwer kingen.  

Michielsen verrichtte bij PsyQ dossieronderzoek naar het 

medicatiebeleid, bijwerkingen en redenen voor het staken  

van de medicatie in een groep van 113 ouderen met ADHD. 

Van de patiënten die werden behandeld met medicatie  

(van wie meer dan de helft met psychostimulantia), con -

stateerden de onderzoekers dat ongeveer twee derde baat 

had bij farmacotherapie. Ruim 40% stopte weer met de 

behandeling vanwege uiteenlopende bijwerkingen. Bij de  

grote subgroep die methylfenidaat kreeg, leek er sprake 

te zijn van een lichte gewichtsdaling en een lichte stijging  

van de hartfrequentie. Michielsen vatte haar resultaten als 

volgt samen: ‘lage dosering van methylfenidaat is een  

veilige en effectieve behandeling voor ouderen met ADHD,  

op voor waarde dat alle somatische klachten en vooral  

cardio  vasculaire parameters voor en tijdens de farmaco -

logische behandeling worden gemonitord’. 

 

> BIG DATA VOOR HERKENNING ADHD 

Uit diverse studies is bekend dat 20-30% van de volwassen 

patiënten die in behandeling zijn bij de psychiater, ADHD heeft. 

In de meeste gevallen is deze diagnose echter niet (expliciet) 

bekend, terwijl effectieve behandeling van de ADHD ook gun -
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Fig. 3. Leidt behandeling van ADHD-klachten tot vermindering van partnergeweld?

 

Fig. 4. Conclusies en aanbevelingen rond ADHD en partnergeweld.

CONCLUSIES AANBEVELINGEN

� 

ADHD hangt samen met meer verbaal en fysiek geweld 

� 

Daling van ADHD-symptomen is geassocieerd 

met daling van verbaal en fysiek geweld

� 

Screening op ADHD in geval van partnergeweld 

� 

Integreren behandeling van ADHD 

binnen behandeling van partnergeweld
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CONCLUSIE  
De zeer diverse informatie in deze sessie leidde tot  

enkele belangrijke conclusies. Om te beginnen is het bij 

elke (volwassen) patiënt met ADHD zinvol om gericht 

aandacht te besteden aan eventuele problemen rond  

slaap en dagritme. Een adequate aanpak van slaap -

stoornissen kan de ernst van de ADHD-klachten en 

eventuele comorbiditeit merkbaar doen verminderen. 

 

Bij oudere patiënten met ADHD is het van extra belang om 

aandacht te besteden aan de somatische gezondheid wanneer  

de patiënt wordt behandeld met psychostimulantia. Wanneer  

de (cardiovasculaire) gezondheid goed wordt bewaakt, kan de 

farmacotherapie ook bij ouderen met ADHD effectief zijn en 

wordt deze meestal goed verdragen, zo komt naar voren uit 

dossieronderzoek. 
 

Verbaal en fysiek geweld in de partnerrelatie komen vaker  

voor bij patiënten met ADHD. Wanneer er sprake is van 

(partner)geweld, is diagnostiek gericht op ADHD dan ook aan  

de orde. Behandeling van de ADHD leidt tot een sterke afname 

van het geweld. Dit komt vermoedelijk doordat de patiënt meer 

controle krijgt over zijn of haar impulsen en meer empathie 

ontwikkelt voor de partner. Dat geldt zelfs wanneer er  

comorbide problematiek aanwezig is. 
 

In de algemene ggz-populatie komt ADHD relatief vaak voor. 

Ongeveer een kwart van alle mensen die in zorg zijn bij de 

psychiater, heeft volgens diverse studies (ook) ADHD. Adequate 

behandeling van de ADHD leidt vaak tot een algehele verbetering, 

ook van andere stoornissen. Er is een algoritme in ontwikkeling 

om geautomatiseerd aanwijzingen voor ADHD-problematiek uit 

dossiers te halen. Uit een eerste versie daarvan bleek dat de 

termen ADHD, ADD en de namen van diverse medicamenten  

voor ADHD een sterke voorspellende waarde hadden.  

Psychiaters signaleren dus vaak wel ADHD-problematiek,  

maar zonder de diagnose te stellen. 

 

 

EXTRA INFORMATIE 
 

Slaapstoornissen bij ADHD: 

https://www.psyq.nl/slaapproblemen/verband-tussen-slaap-en-adhd  
 

ADHD bij ouderen: 

http://www.adhdnetwerk.nl/ADHD.aspx?id=493&idam=87 
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stig kan zijn voor het beloop van de comorbide stoor nis sen. 

Volgens Kooij is het niet kosteneffectief om alle ggz-patiën ten 

te screenen op ADHD. Daarom ging zij op zoek naar alter -

natieve instrumenten om ADHD-problematiek op het spoor te 

komen en kwam uit bij een big data-analyse van ggz-dossiers. 

Door een lerend computersysteem te confronteren met  

grote aantallen dossiers van patiënten met bewezen ADHD 

en van patiënten bij wie ADHD redelijkerwijs is uitgesloten, 

ontwikkelde zij een algoritme dat in nieuwe dossiers aan -

wijzingen kan vinden voor ADHD-problematiek. Dat bleek 

inderdaad goed mogelijk. Toen het algoritme werd losgelaten 

op de volledige dataset, vond het, naast de 5,7% patiënten  

bij wie al een diagnose ADHD bestond, bij nog eens 9,5% van 

de patiënten aanwijzingen voor ADHD. Het totale percentage 

mensen met ADHD komt daarmee met ruim 15 aanzienlijk 

dichter bij het verwachte percentage van ten minste 20 in  

een ggz-populatie. 

Uit een nadere analyse bleek dat de volgende vijf woorden  

de grootste voorspellende waarde hadden: ADHD, ADD, 

methylfenidaat, Ritalin, Concerta. Deze woorden verklaarden 

voor meer dan de helft de uitkomst van het algoritme.  

De vermelding van deze woorden in het dossier suggereert  

dat psychiaters bij veel patiënten wel een vermoeden hebben 

van onderliggende ADHD-problematiek. Naast verdere ont -

wikkeling van geautomatiseerde screening wil Kooij dan ook 

aandacht besteden aan betere scholing van behandelaars in 

de ADHD-diagnostiek. 


