
Chemische 
Feitelijkheden

Zo’n vier procent van de kinderen in Nederland heeft  
ADHD, aldus een schatting van de Gezondheidsraad. 
ADHD’ers zijn druk, impulsief en kunnen lastig stil-

zitten of zich concentreren. Dat kan grote problemen ople-
veren, zoals het niet afmaken van opleidingen, snel en vaak 
ruzie hebben door ondoordachte uitspraken en het gevoel 
niet begrepen te worden.
De oorzaak van ADHD is nog steeds onduidelijk. Sommige 
mensen twijfelen ronduit of ADHD wel een stoornis is. Ze 
denken eerder aan een karaktertrek. Toch zijn er pillen en 
therapieën die de symptomen effectief verminderen. Het 
meest gebruikte middel is methylfenidaat, beter bekend 
onder de merknaam Ritalin, maar dat is niet onomstreden. 
Het is een stimulerende stof die qua molecuulstructuur lijkt 
op amfetamine en cocaïne.

Ondertussen blijven medische wetenschappers zoeken naar 
een goede verklaring voor ADHD. Onze genen worden 
uitgeplozen: welke genvarianten verhogen het risico op 
ADHD, en waarom? Het is duidelijk dat er geen ‘ADHD-
gen’ bestaat; de verzamelde snippers kennis wijzen voorlo-
pig op een verschil in de ‘bedrading’ van onze hersenen.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Er zijn veel controverses rondom ADHD. Is het 

wel een stoornis? Zijn pillen voor kinderen wel verstandig?
• De Basis: Tegen ADHD bestaan pillen en therapieën. 

Hoe werkt Ritalin? Wat is het Pelsser-dieet en hoe werkt 
neurofeedback?

• De Diepte: Nog steeds is de oorzaak van ADHD onbekend. 
Wetenschappers speuren in genen en maken hersenscans. |
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De BAsis Gedragstraining, pilletje of dieet

De Diepte spitten in het DnA
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elk jaar beginnen 40.000 kinderen met het slikken van pillen tegen ADHD.  
Het stijgende aantal diagnoses roept veel discussie op.
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ADHD wordt graag vertaald als Alle 
Dagen Heel Druk. Want ‘druk 
zijn’ is één van de belangrijkste 

symptomen van ADHD. De ander ken-
merk is het gebrek aan concentratie-
vermogen. Officieel staat ADHD voor 
Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, in 
het Nederlands: aandachtstekortstoornis 
met hyperactiviteit. 

Bijna alles aan ADHD is onzeker of 
omstreden. Zelfs het bestaan van de aan-
doening wordt door een groep betrokke-
nen en deskundigen betwijfeld. ADHD 
zou een modediagnose zijn, een hype. 
Iemand met ADHD heeft geen stoornis, 
zeggen deze mensen; hij of zij vertoont 
simpelweg buitengemiddeld gedrag. 
Gedrag dat in onze prestatiegerichte, snel-
le maatschappij al snel lastig is en daarom 
wordt bestempeld als aandoening. 

In de medische wetenschap is ADHD 
echter een erkende aandoening. Maar ook 
hier heersen controverses. Bijvoorbeeld 
over de vraag wanneer iemand ADHD 
heeft. De ene expert vindt dat kinderen 
veel te snel het ‘stempel’ ADHD krijgen, 
terwijl de andere zich juist zorgen maakt 
over onderdiagnose. Ook over de behan-
deling is volop discussie. De één vreest 
dat artsen de jeugd verslaafd maken aan 
de ‘pepmiddelen’ die de farmaceutische 
industrie maar al te graag levert. De 
ander stelt dat niet behandelen juist veel 
kinderen schaadt. De toon van debat over 
ADHD is vaak fel: in de behandelkamer, 
in kranten, op tv, in de Tweede Kamer en 
op tal van internetfora.

SindS 1980

ADHD bestaat officieel sinds 1980, 
toen ‘aandachtstekort’ werd toege-

voegd aan de beschrijving van hyperac-
tiviteit als stoornis. Maar vaak noemen 
experts de Engelse kinderarts George 
Frederick Still (1868-1941) als de ‘ontdek-

ker’ van ADHD. Still beschreef in 1902 als 
eerste “een gebrek aan morele controle bij 
kinderen zonder duidelijke lichamelijke 
afwijkingen”. In de loop van de geschiede-
nis is een hele serie namen gebruikt om 
de aandoeningen te omschrijven die we 
nu onder ADHD scharen: minimal brain 
damage syndrom, minimal brain dysfunc-
tion en hyperkinetic reaction of childhood.

De diagnose ADHD wordt gesteld op 
basis van een complexe lijst met criteria, 

zoals: snel afgeleid zijn, geen oog hebben 
voor detail, en ‘springerig’, ongeremd 
of ongeduldig zijn. De kernsymptomen 
zijn hyperactiviteit, impulsiviteit en aan-
dachtszwakte. Deze symptomen moe-
ten langer dan zes maanden aanwezig 
zijn, vóór het zevende jaar zijn begon-
nen en problemen veroorzaken thuis, 
op school en/of op het werk. De criteria 
zijn officieel vastgelegd in de Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders 
(kortweg DSM). Belangrijk is dat ADHD 
is niet één specifieke aandoening is, maar 
een ‘verzamelnaam’ voor op elkaar lij-
kende stoornissen.

Eén op dE 50

Welk percentage van de kinderen 
heeft er nu ADHD? Onderzoek 

heeft zeer diverse cijfers opgeleverd. Het 
ene onderzoek spreekt van 3 tot 6 pro-
cent, het andere van 4 tot 12  procent en 
een derde van 1.7 tot 17.8 procent. De 
Nederlandse Gezondheidsraad schatte in 
2000 dat circa 4 procent van de kinde-
ren tussen 5 en 14 jaar symptomen van 
ADHD vertoont. Bij 2 procent zijn de 
symptomen zo ernstig dat deze kinderen 

Drukte
 om ADHD

Het is moeilijk om niet op het bed te gaan 
springen als je ADHD hebt.

✓ Ja, zegt joseph biederman*, hoogleraar psychiatrie aan Harvard University: 
“ADHD is een grotendeels erfelijke stoornis die voorkomt bij 8 tot 12 procent 
van de kinderen wereldwijd. ADHD leidt tot concentratieproblemen, impulsi-
viteit en hyperactiviteit. toenemend wetenschappelijk inzicht impliceert een 
ontregeling in signaaloverdracht in de prefrontale cortex.”

✓ Nee, zegt laura batstra**, psycholoog aan de rijksuniversiteit Groningen: 
“er is nooit een onderscheidend kenmerk gevonden tussen kinderen met en 
zonder ADHD. een diagnose is het subjectieve oordeel van een clinicus die zich 
baseert op het subjectieve verhaal van ouders en leerkrachten. laat u dus niet 
wijsmaken dat de hersenen van een ADHD’er er zus uitzien of zo werken.”

* Attention-deficit hyperactivity disorder, lancet, 16 juli, 2005
** Verslag rondetafelgesprek ADHD, tweede kamer, 21 april 2011,  

http://ikregeer.nl/documenten/kst-25424-116

ADHD is eeN AfwiJkiNg
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in aanmerking komen voor behandeling. 
Dat komt neer op ruim 40.000 kinderen 
per jaar in Nederland.

Er zijn meer jongens met ADHD dan 
meisjes. De verhouding is circa 4:1. Een 
deel van deze scheve verhouding komt 
waarschijnlijk doordat jongens doorgaans 
beweeglijker en luidruchtiger zijn dan 
meisjes en eerder naar een arts worden 
doorgestuurd. Maar zelfs als hiervoor 
wordt gecorrigeerd, blijft er een seksever-
schil bestaan. 

De aandachtsstoornis ADD (ADHD zon-
der de H van hyperactiviteit) is een subtype 
van ADHD. In tegenstelling tot ADHD 
komt ADD het meest voor bij meisjes. 
Kinderen met ADD zijn sociaal wat terug-
getrokken, hebben een langzamer denk-
tempo en meer leerstoornissen. Vaak wor-
den ze aangeduid als ‘dromerig’.

VErmoEiEnd

Concentratieproblemen en hyperacti-
viteit zijn lastig in de moderne, snelle 

en veeleisende maatschappij. Leren is 
lastig als je je moeilijk kunt concentreren 
en een hyperactief kind vraagt veel ver-
draagzaamheid van de klas en de docent. 
Leeftijdsgenootjes spelen soms liever met 
‘gewone’ kinderen omdat ze kinderen 
met ADHD opdringerig en overheersend 
vinden. Dat kan het zelfvertrouwen van 
kinderen ondermijnen. Ouders kunnen 
vermoeid of zelfs wanhopig raken, omdat 
kinderen met ADHD hogere eisen stel-

len aan opvoedingskwaliteiten en inzet. 
Tieners met ADHD missen vaak lessen, 
ofwel omdat ze spijbelen, ofwel doordat 
ze vanwege hun gedrag uit de klas wor-
den gestuurd.

Volwassenen met ADHD hebben vaak 
moeite met autoriteit, werken chaotisch 
en hebben het hart op de tong. Daardoor 
kunnen problemen ontstaan op het werk 
en in relaties. ADHD’ers die psychische 
hulp zoeken, doen dat vaak vanwege 
stemmingsschommelingen, woede-uit-
barstingen of depressieve klachten. Veel 
mensen met ADHD zijn ook slechte 
slapers, ze zijn meer dan gemiddeld ver-
slaafd aan alcohol of drugs en zijn vaker 
betrokken bij ongelukken en criminali-
teit. Misschien niet verbazingwekkend: 
het gaat immers om impulsieve en actie-
ve personen.

Er zijn twee soorten behandeling van 
ADHD: gedragstherapie en medicatie. 
Het gebruik van het ADHD-middel 
methylfenidaat, beter bekend onder de 
merknamen Ritalin en Concerta, is in 
korte tijd meer dan verdubbeld. Dat geldt 
zowel voor gebruik bij kinderen als bij 
tieners en volwassenen. In 2009 verstrek-
ten apothekers 865.000 keer een ADHD-
geneesmiddel, tegen 360.000 keer in 
2005 (cijfers Stichting Farmaceutische 
Kengetallen). Het stijgende gebruik baart 
veel mensen zorgen: methylfenidaat is 
een stimulerend middel; chemisch gezien 
lijkt het erg op amfetamine. 

CrEatiEF

Het stereotype beeld van iemand met 
ADHD is dat hij druk, impulsief 

en drammerig is. Maar je kunt die eigen-
schappen ook positief vertalen: name-
lijk als energiek, creatief en volhardend. 
ADHD heeft namelijk zeker ook positieve 
kanten. Amerikaanse psychologen lieten 
in 2006 studenten van gelijke intelligen-
tie met en zonder ADHD diverse pro-
blemen oplossen. Wat bleek? ADHD’ers 
komen vaker met verrassende, onal-
ledaagse oplossingen voor problemen. 
Studenten zonder ADHD zijn daarente-
gen beter in het stapsgewijs doordenken 
van een kwestie om zo tot een oplossing 
te komen.

Mensen met ADHD zijn dus vindingrijk; 
ze zijn in staat buiten de geijkte kaders te 
denken en combineren dit talent met 
een haast ontembare energie. Het leven 
met hen is nooit saai. ADHD’ers zijn 
eerlijke flapuiten; ze sprankelen. Onder 
kunstenaars, musici, cabaretiers en dan-
sers blijken ADHD’ers oververtegenwoor-

digd. Enkele voorbeelden: cabaretiers Bert 
Visscher en Jochem Myjer en muzikant/
trompettist Kyteman (Colin Benders). 
Ook talloze markante, historische figu-
ren zouden ADHD hebben gehad. Denk 
bijvoorbeeld aan Einstein, Napoleon en 
Mozart. Maar de basis hiervoor is zeer 
wankel, namelijk verhalen over hun jeugd 
in heel andere tijden.         |

“Mijn hersenen lijken nooit stil te staan en 
altijd door te draven. Ik denk meestal 

niet over één ding tegelijk na, maar over een stuk 
of acht onderwerpen tegelijkertijd. Ik lijk alle prik-
kels in mijn omgeving op te nemen, niets wordt 
gefilterd. Ik heb daarom moeite om mijn aan-
dacht op één ding te richten, tenzij dit iets is waar 
ik mijn hyperfocus bij aan zet. Zelfs in mijn slaap 
ben ik onrustig en droom ik ontzettend levendig, 
waardoor ik moe wakker word.” 
– relaas van anoniem persoon met ADHD op internet   |

Hyper iN Je HoofD

• vinden het moeilijk om stil te zitten
• praten vaak voor hun beurt
• raken vaak dingen kwijt
• kunnen vaak maar één ding tegelijk onthouden
• maken vaak snel ruzie
• zijn vaak snel afgeleid
• praten vaak te veel of te hard
• vinden het moeilijk om hun werk af te maken
 bron: balans babbels, Uitgave van de landelijke oudervereniging 

balans, www.balansdigitaal.nl

ADHD-symptomen nemen af met het ouder 
worden. Van een groep van honderd 

Amerikaanse ADHD-jongens (8 tot 12 jaar) voldeed 
na tien jaar nog 43 procent aan de ADHD-criteria; 
na 16 jaar was dit nog slechts 8 procent.              |

VolwAsseNeN eN ADHD

ADHD-medicatie: verslavend ofbeschermend 
tegen verslaving?

kiNDereN met ADHD

Van bekende mensen als Mozart, Einstein 
en Napoleon wordt wel beweerd dat ze 

ADHD hadden.
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Methylfenidaat, beter bekend als ritalin, helpt tegen ADHD. Maar waarom dit 
‘pepmiddel’ het concentratievermogen verhoogt, blijft vooralsnog een raadsel.
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waarmee het kind door goed gedrag een 
cadeautje kan verdienen. Vanaf circa 9 
jaar kan een kind ook zelf gedragstherapie 
volgen bij een psycholoog. Daar leert het 
om problemen niet te vermijden, maar 
woedeaanvallen te onderdrukken. Ook 
een positiever zelfbeeld komt aan bod.

Helpt de gedragstherapie onvoldoende, 
dan is er medicatie mogelijk. Veel kritiek 
op de ‘pillencultuur’ bij ADHD draait 
om het feit dat er steeds vaker meteen 
pillen worden voorgeschreven. Ook een 
combinatie van medicatie en therapie kan 
nuttig zijn. Het meest voorgeschreven 
middel is methylfenidaat: methyl-2-fenyl-
2-(2-piperidyl)acetaat. Dit middel is voor-
al bekend onder de merknamen Ritalin 
(van fabrikant Novartis) en Concerta (van 
Janssen-Cilag). Het verschil tussen de 
twee is dat Concerta langer doorwerkt. 
Andere merknamen voor methylfeni-
daat zijn Equasym (UCB Pharma) en 
Medikinet (EuroCept).

pEpmiddEl

Het lijkt paradoxaal, gezien de hyper-
activiteit die ADHD’ers vertonen, 

maar methylfenidaat is een stimulerend 
middel. In drugsjargon: een 'upper'. 

In de afgelopen decennia hebben weten-
schappers veel onderzoek gedaan naar 
mogelijke oorzaken van ADHD. Een 

duidelijk antwoord is nog niet gevonden. 
Er zijn fysieke verschillen ontdekt tussen 
groepen mensen met en zonder ADHD 
(zie ook De Diepte). Zo zijn de voorste 
delen van de hersenen bij kinderen met 
ADHD gemiddeld 5 tot 6 procent kleiner 
en minder actief. Ook zijn er genetische 
verschillen gevonden tussen groepen kin-
deren met en zonder ADHD.

Maar het gaat telkens om groepsgemid-
delden. Ondanks de gevonden verschillen 
hebben de meeste kinderen met ADHD 
geen kleinere hersenen en de meeste 
kinderen met kleinere hersenen hebben 
geen ADHD. En op die manier geldt ook 
dat ondanks de genetische verschillen, 
geen van de genvarianten of mutaties kan 
voorspellen of een kind ADHD heeft.

Er zijn ook enkele omgevingsfactoren 

ontdekt die de kans op ADHD vergroten. 
Een ‘slechte start’ vormt bijvoorbeeld een 
risico. Baby’s die minder dan 5 pond 
wegen bij de geboorte of meer dan twee 
maanden te vroeg worden geboren, heb-
ben een verhoogde kans op ADHD. Net 
als kinderen van moeders die rookten en/
of  alcohol dronken tijdens de zwanger-
schap. Maar opvallend genoeg verhoogt 
ook een hoog geboortegewicht (9 pond 
of meer) de kans op ADHD. Een tweede 
bekende omgevingsfactor is een ‘chao-
tisch gezin’: een rommelig gezin zon-
der regelmaat en structuur. Als kinderen 
voortdurend kritiek en afkeuring horen, 
lopen ze een verhoogd risico. Ten slotte 
zijn er hersenbeschadigingen die de kans 
op ADHD verhogen.

Omgevingsfactoren en genetische facto-
ren kunnen overigens ook samenwerken. 
In 2010 constateerde de Amerikaanse 
onderzoekster Molly Nikolas dat het 
hebben van een bepaalde genvariant 
(5HTTLPR – een receptor voor de signaal-
stof serotonine) een risicofactor is voor 
ADHD, maar alléén wanneer het kind 
opgroeit in een gezin waarin de ouders 
vaak ruzie maken.

GEwEnSt GEdraG bElonEn

Volgens de medische richtlijn voor 
ADHD is gedragstherapie en ouder-

training de eerste keuze bij de behan-
deling van ADHD. Bij jonge kinderen 
verloopt gedragstherapie via de ouders 
en, bij voorkeur, ook via de leerkracht. 
De volwassenen leren het kind te belo-
nen voor gewenst gedrag en te straffen 
voor ongewenst gedrag. De beloning is 
aandacht voor het goede gedrag; de straf 
is het negeren van ongewenst gedrag. 
Hulpmiddelen daarbij zijn time-outs, 
waarbij het kind even op de gang moet om 
tot rust te komen, en een puntensysteem 

Gedragstraining,
 pilletje of dieet

Hersengolftherapie kan het concentratie-
vermogen bij ADHD verhogen.

“Ik denk dat we bij de medicatietoewijzing 
aan de ene kant te maken hebben met 

onderprescriptie. Kinderen die diep in de ellende 
zitten en geholpen kunnen worden met een 
medicamenteuze behandeling, hebben die nog 
niet gekregen. Aan de andere kant weet ik zeker 
dat overprescriptie plaatsvindt. Dit houdt in dat 
kinderen ook onterecht met medicatie worden 
behandeld. Dat heeft alles te maken met het 
feit dat medicatie in het algemeen helpt. Ook 
als u en ik medicatie zouden gebruiken, zouden 
we beter gaan presteren. Dat gebeurt ook veel. 
Medicatie wordt voorgeschreven als een soort 
middel om de diagnostiek te onderbouwen. 
Dat is natuurlijk niet de bedoeling.”
professor Jaap Oosterlaan, hoogleraar  
pediatrische neuropsychologie VU           |

oVer- eN oNDerbeHANDeliNg

NeurofeeDbAck
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leren. Ook wijst het onderzoek niet uit 
dat er bepaalde voedingsmiddelen zijn 
die in het algemeen een risico op ADHD 
vormen. De te vermijden levensmiddelen 
zijn vaak ‘normale’ zaken zoals peper-
koek of bananen.

HErSEnGolFtHErapiE

Een andere alternatieve therapie is neu-
rofeedback. Neurofeedback – ook wel 

hersengolftherapie genoemd – gaat uit 
van het EEG (elektroencephalogram), een 
opname van de hersenactiviteit. Mensen 
met ADHD vertonen een afwijkend EEG-
patroon. Doel van de therapie is om de 
hersenen te trainen bepaalde hersengol-
ven wel of niet te produceren. Het kind 
met ADHD krijgt elektrodes op het hoofd 
en neemt plaats achter een beeldscherm. 
Door zich te concentreren kan het bij-
voorbeeld een autootje op het scherm 
laten rijden, verflauwt de aandacht dan 
stopt het autootje. Neurofeedback is 
zeker niet onomstreden en wordt niet 
vergoed door verzekeringsmaatschap-
pijen. Wetenschappers van de Radboud 
Universiteit Nijmegen hielden in 2009 
alle studies met neurofeedback en ADHD 
tegen het licht. Zij concludeerden dat 
de therapie het concentratievermogen bij 
ADHD’ers inderdaad lijkt te vergroten. 
Ook tegen hyperactiviteit werkt neuro-
feedback, maar minder overtuigend.       |
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Chemisch gezien is methylfenidaat ver-
want aan drugs zoals amfetamine (speed) 
en cocaïne. En ook antidepressiva zoals 
Prozac lijken op mehylfenidaat. Het mid-
del zorgt voor hogere concentraties van de 
signaalstoffen dopamine en noradrena-
line in de hersenen. Dit gebeurt op twee 
manieren: door stimulering van het vrij-
komen van deze neurotransmitters, en 
door remming van de heropname ervan 
in zenuwcellen. De therapeutische dosis 
(doorgaans 15 tot 30 milligram per dag) 
is echter behoorlijk lager dan die nodig is 
voor een ‘trip’ met euforische gevoelens. 
Methylfenidaat valt onder de Opiumwet 
en is uitsluitend op recept verkrijgbaar.

Methylfenidaat vermindert bij circa drie-
kwart van de kinderen met ADHD de 
hyperactiviteit, dimpulsiviteit en het con-
centratiegebrek. Daardoor presteren deze 
kinderen beter op school en verloopt ook 
het leven thuis harmonieuzer. 

Een op de drie kinderen met ADHD die 
methylfenidaat gebruiken, heeft (enigs-
zins) last van bijwerkingen zoals gebrek 
aan eetlust, niet kunnen inslapen, hoofd-
pijn, buikpijn en psychische klachten als 
nervositeit, angst en snel geïrriteerd zijn. 
Een mogelijke bijwerking op lange ter-
mijn is een achterstand in groei.

Een ander middel tegen ADHD is ato-
moxetine (beter bekend onder de merk-
naam Strattera). Atomoxetine verhoogt 
vooral de hoeveelheid noradrenaline in 
de hersenen door de heropname ervan te 
blokkeren. Het middel is ontwikkeld als 
antidepressivum en lijkt op Prozac. Het 

is negatief in het nieuws geweest vanwege 
zelfdoding onder jonge gebruikers. Eén 
op de tweehonderd gebruikers vertoont 
suïcidaal gedrag.

pElSSEr-diEEt

Naast gedragstherapie en medicatie is 
er ook een dieet dat ADHD-symp-

tomen vermindert of zelfs laat verdwij-
nen. Het is een therapie ontwikkeld door 
de Eindhovense psychologe Lidy Pelsser. 
Recent dubbelblind onderzoek aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen onder 
honderd kinderen toont aan dat het RED-
dieet (Restricted Elimination Diet) bij bijna 
tweederde van de kinderen de ADHD-
symptomen deed  verdwijnen. De studie 
werd gepubliceerd in het toonaangevende 
medische blad The Lancet.

Het RED-dieet is zeker geen gemak-
kelijk dieet. Een kind mag de eerste vijf 
weken niets eten waarop het negatief 
zou kunnen reageren. Het dieet begint in 
die weken bijvoorbeeld met alleen rijst, 
lamsvlees, sla, peer en water. Als blijkt dat 
dit dieet het gedrag positief beïnvloedt, 
worden één voor één voedingsmiddelen 
aan het menu toegevoegd, zodat duidelijk 
wordt waarop het individuele kind rea-
geert. Meestal komt het dieet uiteindelijk 
neer op het vermijden van drie tot vijf voe-
dingsmiddelen. Welke dat zijn, verschilt 
van individu tot individu.

Waarom het dieet zo goed werkt, is 
nog onbekend. De onderzoekers konden 
bijvoorbeeld geen allergie aantonen voor 
de voedingsmiddelen die ADHD stimu-

methylfenidaat verhoogt ook het concentra-
tievermogen bij mensen zónder ADHD. 

scholieren en studenten gebruiken daarom soms 
een ‘pilletje’ om langer te kunnen doorleren of een 
tentamen beter te maken. in de Vs gebruikt 2 tot 
4 procent van de scholieren regelmatig methylfe-
nidaat zonder recept. een nederlands onderzoek 
onder leerlingen tussen 12 en 17 jaar liet in 2007 
zien dat 1,2 procent wel eens een keer zonder 
doktersvoorschrift methylfenidaat had geslikt. 
De meeste artsen zijn geen voorstander van dit 
gebruik, vanwege mogelijke bijwerkingen en een 
verslavend effect.              |

exAmeN op ritAliN

Het meest gebruikte middel bij ADHD is methylfenidaat. De moleculaire structuur heeft 
overeenkomsten met de drugs amfetamine en cocaïne.

metHylfeNiDAAt (ritAliN)

methylfenidaat

atomoxetine

cocaïne

prozac

amfetamine
(speed)
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ADHD is erfelijk. een genetische oorzaak lijkt dus voor de hand te liggen. 
Wetenschappers speuren naarstig in het DnA naar ADHD-genen.

spitten
 in het DnA
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ADHD blijkt in belangrijke mate ‘in 
de familie’ te zitten. Van de men-
sen met ADHD heeft 40 procent 

familieleden met dezelfde symptomen. En 
bij eeneiïge tweelingen geldt dat wanneer 
één van de twee  ADHD heeft, de ander 
75 tot 91 procent kans heeft op dezelfde 
problemen. Er is daarom veel onderzoek 
gedaan naar zogeheten ‘ADHD-genen’: 
een mutatie of variatie in het DNA die 
ADHD veroorzaakt en verklaart.

Tot een vijftal jaar geleden speurden 
onderzoekers naar dergelijke genen door 
te onderzoeken of een bepaald gen meer 
voorkwam bij mensen met ADHD dan 
bij mensen zonder ADHD. Omdat het 

bekendste medicijn tegen ADHD-symp-
tomen (methylfenidaat, zie Basis) de con-
centratie van de neurotransmitter dopa-
mine beïnvloedt, richtte het onderzoek 
zich op genen die betrokken zijn bij sig-
naalsystemen in de hersenen. En inder-
daad vonden onderzoekers bij ADHD’ers 
vaker bepaalde genen die een rol spelen 
bij de werking van twee signaalstoffen in 
het brein: de bekende neurotransmitters 
dopamine en serotonine (zie ook tabel).

Desondanks zijn deze genen geen goede 
voorspellers voor het wel of niet voor-
komen van ADHD bij een individu. De 
sterkste associatie die tot nu toe is gevon-
den betreft een genvariant van de dopami-

nereceptor DRD4. Deze associatie heeft 
een odds factor van 1,45. De odds factor 
is een wat complexe maat voor de ver-
houding van risico’s. Een factor van 1,45 
betekent dat wanneer de genvariant bij 
de helft van 1000 mensen zonder ADHD 
aanwezig is (dus bij 500 mensen), in een 
ADHD-groep 592 mensen die genvariant 
wel zullen hebben en 408 niet.

Er zijn tot nu toe geen genen ontdekt 
die sterker bepalend zijn voor ADHD. 
En gezien het grote aantal onderzoeken 
mag je stellen dat het onwaarschijnlijk is 
dat er nog een wordt ontdekt. De meest 
gangbare verklaring is dat ADHD ont-
staat door een combinatie van omgevings-
factoren en genetische aanleg. En die 
genetische aanleg zit ‘verborgen’ in een 
combinatie van meerdere, wellicht tien-
tallen genetische variaties. Met andere 
woorden: ADHD-aanleg is verdeeld over 
vele genen. Kennis van die genen biedt 
meer inzicht in de biologische systemen 
en processen die relevant zijn bij ADHD.

bEdradinGSproblEEm

Sinds een aantal jaren is het moge-
lijk om van grotere groepen mensen 

(bijna) alle genen onderling te vergelij-
ken, zelfs genen waarvan we de functie 
nog niet doorgronden. Dit type onderzoek 
heet genome-wide association study oftewel 
GWA-studie. In een GWA-studie kunnen 
wetenschappers bij één persoon tegelij-

geNeNscHemA

Veel van de genen die gerelateerd zijn aan ADHD, spelen een rol in het netwerk van eiwitten en 
signaalstoffen dat verantwoordelijk is voor de uitgroei van zenuwcellen. in geel: genen gevonden in 

GWA-studies. in blauw: ADHD-genen gevonden in CnV-studies. in groen: genen gevonden in proefdier-
onderzoek. in rood: genen die door ritalin en andere ADHD-medicatie worden beïnvloed.           |
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kertijd honderdduizenden varianten van 
(bijna) alle genen bepalen. Door de gen-
varianten van mensen met en zonder een 
bepaalde aandoening met elkaar te verge-
lijken, kunnen ze risicogenen opsporen.

Onlangs zette de Nijmeegse onderzoe-
ker Geert Poelmans alle resultaten op 
een rijtje van GWA-studies naar ADHD. 
Opvallend is dat de nieuwe techniek niet 
de bekende zes ‘klassieke’ risicogenen 
(zie tabel 'ADHD-genen') aanwijst als 
oorzaak van ADHD.

Er is ook maar één gen dat in meerdere 
GWA’s naar voren komt als risicofactor 
voor ADHD: Cadherin 13 (CDH13), een 
gen dat een eiwit produceert dat een rol 
speelt bij contacten tussen zenuwcellen. 
Poelmans’ belangrijkste ontdekking is 
echter dat maar liefst 47 van de 85 belang-
rijkste geassocieerde genen met elkaar 
samenwerken (zie ook Genenschema). Ze 
spelen allemaal een rol in de uitgroei van 
zenuwuitlopers en daarmee in de 'bedra-
ding' van het brein, een biologisch proces 
dat zich haast uitsluitend afspeelt tij-
dens de zwangerschap. Op basis van deze 
bevinding formuleerden de Nijmeegse 

onderzoekers de hypothese dat problemen 
met de ‘bedrading’ tijdens de zeer vroege 
hersenontwikkeling belangrijker zijn bij 
het ontstaan van ADHD dan – zoals tot 
nu toe gedacht – problemen met de bood-
schapperstoffen waar ADHD-medicatie 
zoals Ritalin op inwerkt.

dubbElinGEn

Een andere opvallende ontdekking met 
betrekking tot genen en ADHD komt 

van onderzoekers uit Engeland, IJsland 
en Noorwegen. Zij ontdekten in 2010 
dat kinderen met ADHD relatief meer 
copy number-variaties (CNV’s) hebben. 
CNV staat voor het verschil in het aantal 
kopieën dat we van een bepaald stuk DNA 
bezitten. CNV’s ontstaan bij het delen van 
voortplantingscellen. Het DNA verdeelt 
zich niet netjes over de twee nieuwe cel-
len, maar stukjes of stukken DNA komen 
dubbel in de ene cel terecht en ontbreken 
in de andere. Het ontbreken kan nadelen 
opleveren als het een gen of genfrag-
ment betreft dat een regelfunctie heeft of 
codeert voor een eiwit. Een duplicatie van 
een chromosoomfragment kan zowel een 
positief als negatief effect hebben. Recent 
onderzoek toont overigens aan dat CNV’s 
veel normaler zijn dan eerst gedacht; 
CNV’s zorgen namelijk voor genetische 
variatie tussen individuen en dus deels 
voor onze evolutie. Naar de rol van CNV’s 
bij ADHD zal verder onderzoek moeten 
plaatsvinden.

GEnEn in aCtiE

MRI-scanners kunnen ook opnamen 
maken van de hersenen tijdens het 

uitvoeren van bepaalde taken. Dan spre-
ken we van een functionele MRI, of fMRI. 
Op deze scans is te zien welke hersenge-
bieden er bij die taken precies actief zijn. 
Door kinderen met en zonder ADHD in 
de scanner opdrachtjes te laten uitvoeren, 
kan zo’n scanner eventuele verschillen in 
hersenactiviteit zichtbaar maken. Sarah 
Durston, hoogleraar kinder- en jeugd-
psychiatrie aan de Universiteit Utrecht, 
heeft zo al honderden scans gemaakt van 
‘ADHD-hersens’ in actie. Een opvallend 
verschil is wederom waar te nemen in 
de prefrontale cortex en het striatum. 
Bij reactietijdtestjes blijken de hersenen 
van kinderen met ADHD minder actief 
te zijn.

Een nieuwe onderzoekstak is het bestu-
deren van hersenscans van kinderen die 
een bepaalde genvariant bezitten die met 
ADHD is geassocieerd. Durston stelt dat 
de invloed van genvarianten op anatomie 

en processen in de hersenen wellicht 
meer informatie biedt dan kennis van 
de genen. De scans visualiseren immers 
in vivo de veranderingen in structuur, 
activiteit of neurochemie die de genen 
veroorzaken. Het onderzoeksgebied staat 
nog in de kinderschoenen, maar Durston 
toonde bijvoorbeeld aan dat bij kinderen 
met het bekende ‘ADHD-gen’ DRD4 de 
hersenschors vergroot is. Bij varianten 
van het gen DAT1 is verminderde activi-
teit in het striatum te zien.         |

met mri (magnetic resonance imaging) is 
het brein te ‘fotograferen’. met deze beeld-

vormende techniek maken onderzoekers opna-
men van de hersenanatomie op basis van mag-
netisme. omdat de scans volkomen onschuldig 
zijn, kunnen kinderen probleemloos meermaals 
worden onderzocht. Uit de vele mri-studies tot 
nu toe blijkt dat kinderen met ADHD gemiddeld 
een iets kleiner hersenvolume hebben. Dit geldt 
met name voor drie hersengebieden: de zogehe-
ten staartkern (nucleus caudatus), die een grote 
rol speelt bij leren; het voorste gedeelte van de 
hersenschors (de prefrontale cortex), dat belang-
rijk is voor het nemen van beslissingen en voor 
concentratie; en de kleine hersenen (cerebellum), 
die belangrijk zijn voor de motoriek.
Uit mri-scans blijkt ook dat er tijdens de groei 
specifieke veranderingen plaatsvinden in de her-
senanatomie. Zo is bij kinderen bijvoorbeeld de 
activiteit in de hippocampus en het striatium veel 
groter dan bij volwassenen en is in een bepaald 
gedeelte van de prefrontale cortex geleidelijk 
steeds meer structuur te ontwaren.
De noord-Amerikaanse psychiater philip shaw 
volgde de ontwikkeling van 450 kinderen tussen 
hun zesde en negentiende jaar. elke twee jaar 
maakte hij een mri-scan van hun hersenen, 
mat het volume van verschillende hersendelen 
en keek naar de structuur. op basis van die 
scans concludeert shaw dat kinderen met ADHD 
dezelfde ontwikkeling in het brein doorlopen als 
kinderen zonder ADHD, maar daarbij circa drie 
jaar achterlopen. Dat verschil in ontwikkelings-
snelheid was het meest uitgesproken voor de 
prefrontale cortex.            |

ADHD-HerseNeN op De foto

Uit de klassieke genstudies naar ADHD 
komen zes genen naar voren die meta-

associatie vertonen met ADHD; dat wil zeggen 
dat ze komen in alle studies naar voren komen 
als risicofactor:
• DrD4 en DrD5 – coderen voor twee 

dopaminereceptoren
• DAt1/slC6A3 – codeert voor een 

dopaminetransporteiwit
• 5Htt/slC6A4 – codeert voor een 

serotoninetransportewit
• Htr1b – codeert voor een serotoninereceptor
• snAp-25  – codeert voor een eiwit dat het 

vrijkomen van neurotransmitters stimuleert

‘ADHD-geNeN’

ADHD komt veel voor. Daarom wordt gespe-
culeerd dat ADHD evolutionair gezien wel-

licht een voordeel oplevert. psychiater sandra 
kooij, oprichter van het kenniscentrum ADHD 
voor volwassenen: “mensen met ADHD waren 
waarschijnlijk goede jagers. Als er een tijger 
verscheen, hadden zij hun boog al in de hand 
terwijl de rest nog zat na te denken over wat 
ze moesten doen.” onderzoeker robert moyzis 
(Universiteit van Californië) oppert dat ADHD 
misschien biologisch gezien ‘teveel van het 
goede’ is: ADHD’ers reageren te snel.          |
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voor op sChool
 1. Welk feit wijst erop dat ADHD wellicht een (hardnekkig) 

puberteitsverschijnsel is? Wanneer eindigt de puberteit?

 2. Het handboek DSM beschijft iedere denkbare afwijking in 
menselijk gedrag van het gemiddelde. Noem een risico van 
deze gedetailleerde beschrijving.

 3. Maak een proefopzet waarin je kenmerken van ADHD, 
bijvoorbeeld aandachttekort, snel afgeleid, op een meetbare 
manier wetenschappelijk kunt onderzoeken.

 4. Welke factoren verhogen de kans op ADHD?
 5. Bespreek het placebo-effect in verband met medicatie en 

Pelsser-dieet.
 6. Leg uit waardoor MRI-scans ongevaarlijk zijn.
 7. Maak een lijst met receptoren die in zenuwgeleiding een rol 

spelen. Wat zijn de karakteristieke groepen?
 8. Wat is bij geleiding via neurotransmitters het sleutel-slot-

principe?
 9. Welke bindingen spelen op moleculair niveau een rol bij het 

sleutel-slotprincipe?
 10. Medicijnen worden vaak geleverd als .HCl. Waar bevindt het 

HCl zich in methylfenidaat en verwante verbindingen?
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