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Samenvatting (Summary in Dutch)

ADHD bij volwassenen: seizoenen, stress, slaap  en maatschappelijke impact

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, 

ADHD) is een neuropsychiatrische aandoening gekarakteriseerd door een aanhoudend 

patroon van onoplettendheid en/of hyperactiviteit-impulsiviteit met significante 

beperkingen in functioneren. 

Hoewel ADHD oorspronkelijk werd beschouwd als een stoornis die alleen voorkomt in 

de kindertijd, is nu bekend dat ADHD blijft bestaan in de adolescentie, volwassenheid en 

zelfs tot op oudere leeftijd. Ondanks dat er veel minder onderzoek is gedaan naar ADHD 

bij volwassenen dan bij kinderen, is ADHD bij volwassenen een veelvoorkomende en 

invaliderende aandoening die leidt tot enorme maatschappelijke kosten. Daarom is meer 

inzicht in de etiologie   en de gevolgen van ADHD symptomen in de volwassenheid van 

cruciaal belang, zodat er effectieve preventieve en behandelmethoden kunnen worden 

ontwikkeld. De doelstellingen van dit proefschrift zijn om meer inzicht te krijgen in: (1) 

etiologische factoren die samenhangen met ADHD in de volwassenheid; (2) de samenhang 

tussen de ernst van ADHD symptomen en persisterende en huidige slaapproblemen, 

en in de samenhang tussen het aantal ADHD symptomen met as I en II stoornissen bij 

volwassenen; en (3) de gevolgen van ADHD in de volwassenheid. 

Om deze doelstellingen te onderzoeken is er gebruikt gemaakt van gegevens van 

verschillende studies: Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (NEMESIS-2), 

Nederlandse Studie naar Depressie and Angst (NESDA), Nederlands Slaap Register (NSR) en 

data verworven bij het PsyQ Programma ADHD bij volwassenen in Den Haag.

Etiologie van ADHD

In hoofdstuk 3 onderzochten we seizoensvariaties in de zelfgerapporteerde ernst van  

ADHD symptomen bij volwassenen uit de algemene Nederlandse bevolking. We gebruikten 

data van 5303 respondenten die deelnamen aan de NEMESIS-2 studie, een studie naar 

psychische aandoeningen in de volwassen bevolking in Nederland. In vergelijking met 

herfst-metingen was de ernst van de ADHD symptomen hoger in lente- en zomermetingen. 

Aandacht voor deze seizoensvariaties is van belang in het diagnostisch proces van ADHD.

In hoofdstuk 4 onderzochten we of ADHD een dimensioneel construct is in de 

algemene Nederlandse bevolking door onder andere te bestuderen of een groter aantal 

ADHD symptomen geassocieerd was met een hogere blootstelling aan een genetische 

risicofactor (psychische problemen bij de biologische ouders) en een omgevingsrisicofactor 
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(kindermishandeling). Bij een dimensioneel construct liggen de ADHD symptomen op 

een continuüm van asymptomatisch aan het ene eind van het continuüm, tot afwijkend 

gedrag, met ADHD als klinische stoornis aan het andere eind van het continuüm. Gegevens 

werden gebruikt van N = 5303 respondenten van de NEMESIS-2-studie. Er werd een dosis-

respons relatie gevonden tussen het aantal ADHD symptomen en blootstelling aan deze 

risicofactoren.

In hoofdstuk 5 bestudeerden we de relaties tussen ADHD symptomen en de ontregeling 

van stress-gerelateerde biomarkers. Daarnaast onderzochten we of er een interactie is tussen 

ADHD symptomen en affectieve stoornissen op de ontregeling van stress-gerelateerde 

biomarkers. We analyseerden de gegevens van 2307 patiënten met en zonder affectieve 

stoornissen die deelnamen aan NESDA. NESDA is een longitudinale cohort studie naar 

factoren die van invloed zijn op het ontstaan en het beloop van depressie en angst. Enkele 

relaties werden gevonden tussen ADHD symptomen, de HPA-as, en de pre-ejectie periode, 

de tijd tussen het begin van de elektrische impuls in de ‘pacemaker’ cellen en het openen 

van de linker hartklep, echter niet onafhankelijk van affectieve stoornissen. Eveneens 

toonden de resultaten aan dat ADHD symptomen niet samenhingen met ontregelingen 

in ontstekingsfactoren en BDNF. Bijkomende ADHD symptomen zorgden niet voor een 

toename van het risico op ontregeling van stress-gerelateerde biomarkers bij personen met 

affectieve stoornissen die al een risico hebben op ontregeling van deze biomarkers.

Comorbiditeit

In hoofdstuk 2 werd beschreven of zowel de ernst van de totale ADHD symptomen als 

de mate van ernst van specifieke inattentie- of hyperactiviteitssymptomen samenhingen 

met persisterende en huidige slaapproblemen. Deelnemers waren 942 vrijwilligers van het 

Nederlands Slaap Register, een online vragenlijst platform. De belangrijkste bevinding was 

dat de ernst van ADHD symptomen, met name de ernst van de hyperactiviteitssymptomen, 

was geassocieerd met huidige en persisterende slaapproblemen. Aandacht voor en 

behandeling van slaapproblemen bij personen met ADHD symptomen is noodzakelijk 

om ernstige gevolgen van slaapproblemen voor de gezondheid op de lange termijn te 

voorkomen.

Zoals eerder beschreven, werden in hoofdstuk 4 data van de NEMESIS-2-studie 

geanalyseerd om te onderzoeken of ADHD een dimensioneel construct is in de algemene 

volwassen bevolking. Om deze hypothese verder te ondersteunen, werd onderzocht of 

een groter aantal ADHD symptomen samenhing met een hogere comorbiditeit met 

psychiatrische stoornissen. We vonden een dosis-respons relatie tussen het aantal ADHD 

symptomen en As I en II psychische stoornissen (stemmingsstoornissen, angststoornissen, 
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stoornis in het gebruik van middelen, antisociale persoonlijkheidsstoornis en/of borderline 

persoonlijkheidsstoornis).

Consequenties van ADHD 

Hoofdstuk 4 onderzocht eveneens of een groter aantal ADHD symptomen samenhing 

met functionele beperkingen als gevolg van lichamelijke of psychische problemen. We 

vonden een dosis-respons relatie tussen het aantal ADHD symptomen en functionele 

beperkingen en dat deze associaties onafhankelijk waren van sociodemografische factoren 

en de aanwezigheid van psychiatrische comorbiditeit. Samenvattend toont hoofdstuk 4 

aan dat een groter aantal ADHD symptomen samenhangt met een hogere blootstelling 

aan risicofactoren, meer comorbiditeit en meer functionele beperkingen. Dus onze studie 

ondersteunt het idee dat ADHD een dimensioneel construct is in de volwassen algemene 

populatie. Op basis van deze cross-sectionele studie kunnen geen conclusies worden 

getrokken over oorzaak en gevolg. Als subklinische ADHD symptomen echter de oorzaak 

zijn van comorbide stoornissen en functionele beperkingen, dan is behandeling van en/

of geïndiceerde preventie bij personen met subklinische symptomen van belang om deze 

comorbide stoornissen en functionele beperkingen te verminderen c.q. te voorkomen en 

het risico op progressie naar ADHD als klinische stoornis te reduceren.

In hoofdstuk 6 onderzochten we of een verstoring van het circadiane ritme een mogelijke 

verklaring was voor het verband tussen ADHD symptomen en obesitas. ADHD symptomen 

en twee indicatoren voor een verstoord circadiane ritme: slaapproblemen en een onstabiel 

eetpatroon (overslaan van het ontbijt en binge eating later op de dag) werden gemeten 

bij deelnemers met obesitas (n = 114), controles (n = 154), en volwassen ADHD patiënten 

(n = 202). Zowel de slaapduur als een onstabiel eetpatroon verklaarde de associatie tussen 

ADHD symptomen en een hogere body mass index (BMI). Daarmee werd onze hypothese 

ondersteund. Ons resultaat suggereert dat aandacht voor en behandeling van ADHD en de 

circadiane ritme verstoring bij personen met ADHD of obesitas noodzakelijk is om verdere 

gewichtstoename te voorkomen en/of gewichtsverlies mogelijk makkelijker te maken. 

Discussie

In hoofdstuk 7, de algemene discussie, werden de belangrijkste bevindingen van de 

studies samengevat en werden de implicaties voor de klinische praktijk of onderzoek 

besproken. Eveneens werden methodologische overwegingen en aanbevelingen voor 

toekomstig onderzoek aangedragen. Er werd geconcludeerd dat seizoensvariaties, 

kindermishandeling, psychische problemen bij de biologische ouders en ontregeling van 

de HPA-as etiologische factoren kunnen zijn die samenhangen met ADHD. Verder was 
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de ernst van ADHD symptomen, met name de ernst van de hyperactiviteitssymptomen, 

geassocieerd met huidige en persisterende slaapproblemen en was een toename van het 

aantal ADHD symptomen geassocieerd met een hogere comorbiditeit met psychiatrische 

stoornissen. Tevens toonden de studies aan dat functionele beperkingen en obesitas 

gevolgen kunnen zijn van ADHD bij volwassenen. 


