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Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 

Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), of aandachtstekortstoornis met 
hyperactiviteit in het Nederlands, is een veel voorkomende psychiatrische 
ontwikkelingsstoornis.  Zo’n 5% van de kinderen en jongeren heeft een diagnose ADHD 
(Polanczyk, Willcutt, Salum, Kieling, & Rohde, 2014), alsmede ongeveer 2.5% van de 
volwassenen (Simon, Czobor, Bálint, Mészáros, & Bitter, 2009). ADHD wordt 
gekenmerkt door een mate van aandachtsproblemen en/of hyperactiviteit en 
impulsivitieit die niet past bij de leeftijd, en die tot beperkingen in het functioneren 
leidt; bijvoorbeeld binnen het gezin, op school/werk, in sociaal opzicht. Er kunnen drie 
symptoompresenties worden onderscheiden; ADHD met overwegend 
aandachtsproblemen, ADHD met overwegend hyperactiviteit/impulsiviteit en tot slot 
ADHD met zowel aandachtsproblemen als hyperactiviteit/impulsiviteit, de 
gecombineerde presentatie. Veel individuen met ADHD hebben vaak ook nog een 
andere (comorbide) diagnose, zoals een oppositionele gedragsstoornis of een 
stemmingsstoornis (Gillberg et al., 2004). Het is goed voorstelbaar dat het hebben van 
meerdere psychische of gedragsproblemen het functioneren nog verder kan beperken.  

Het lagere prevalentiecijfer van ADHD bij volwassenen ten opzichte van kinderen en 
jongeren doet vermoeden dat er sprake is van een leeftijdsgebonden afname van 
symptomen. Een literatuurstudie hiernaar wees inderdaad uit dat bij kinderen met 
ADHD, vanaf het negende levensjaar de mate van ADHD (diagnose) elke vijf jaar 
afneemt met 50% (Hill & Schoener, 1996). De symptomen van hyperactiviteit en/of 
impuslviteit nemen het sterkst af, terwijl aandachtsproblemen relatief stabiel blijven 
met het ouder worden (Biederman, Mick, & Faraone, 2000). De manier waarop men 
persisterende (aanhoudende) ADHD definieert is hierbij (uiteraard) wel van belang. 
Een volwaardige op de Diagnostic and Statististic Manual of psychiatric disorders
(DSM) gebaseerde diagnose leidt tot lagere persistentie cijfers dan ADHD die 
gedeeltelijk al herstellende (in partiele remissie) is, terwijl ook bij die laatste vorm 
vaak nog beperkende symptomen aanwezig zijn (Faraone, Biederman, & Mick, 2006). 
Verschillende studies samennemend blijkt dat een groot deel van de kinderen 
persisterende en beperkende symptomen van ADHD heeft in de jonge volwassenheid 
(zie bijvoorbeeld Faraone et al., 2015).   

De vraag hoe ADHD nu precies ‘ontstaat’ is er één die nog moeilijk te beantwoorden 
is. Het is waarschijnlijk dat ADHD het resultaat is van een complex samenspel tussen 
genetische, neurobiologische (zoals hersenstructuren of functioneren van 
breinnetwerken), neurocognitieve (de meer ‘zichtbare’ output van het brein, zoals 
functioneren van het [werk]geheugen, aandachtsspanne, mogelijkheid tot remming 
van of flexibel schakelen in gedrag, zie ook verderop) en omgevingsfactoren (Faraone 
et al., 2015; Faraone et al., 2005). Zo wordt de erfelijkheid van ADHD in 
tweelingsstudies geschat rond de 76% (Faraone et al., 2005). Voorts is gebleken dat 
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dit op zichzelf al een complex samenspel is van vele genetische factoren, die 
interacteren met de omgeving, en die elk overwegend een klein effect hebben. 
Vermoedelijk zijn er verschillende genen betrokken bij verschillende 
ontwikkelingsfases, mogelijk gerelateerd aan zowel het ontstaan als het verdere 
beloop van ADHD (Chang, Lichtenstein, Asherson, & Larsson, 2013; Pingault et al., 
2015). Tevens zijn er verschillende specifieke omgevingsfactoren die gerelateerd lijken 
aan ADHD (zie bijvoorbeeld Thapar, Cooper, Eyre, & Langley, 2013). Zo komen 
extreme vroege moeilijkheden (denk aan extreme deprivatie), pre- en postnatale 
blootstelling aan lood en een laag geboortegewicht/prematuriteit vaker als risicofactor 
voor ADHD naar voren. Echter kun je in deze gevallen niet duidelijk spreken van 
oorzaak-gevolg, aangezien het (zeer goed) mogelijk is dat associaties op hun beurt weer 
samenhangen met genetische aanleg, of voortkomen vanuit een derde (onbekende) 
variabele. Al met al geeft het mogelijke samenspel tussen genetische en 
omgevingsfactoren vele mogelijkheden voor het tot uiting komen van ADHD 
gerelateerde symptomen. Er wordt vaak gedacht dat genetische aanleg in combinatie 
met omgevingsfactoren tot specifiek gedrag leiden, via (onder andere) (dysfunctionele) 
brein netwerken. Daarmee zijn neurobiologische en neurocognitieve factoren tevens 
interessant om te bestuderen. Op de neurocognitieve factoren wordt verderop nader 
ingegaan. Ten aanzien van neurobiologische variabelen kan grofweg gezegd worden 
dat veel studies hebben aangetoond dat er verschillen zijn in bepaalde 
hersenstructuren en/of  functioneren tussen kinderen en volwassenen met ADHD en 
niet aangedane individuen (zie bijvoorbeeld voor een overzicht Cortese et al., 2012). 
Belangrijk is hierbij om te noemen dat er grote verschillen zijn bínnen de groep 
individuen met ADHD en daarnaast is er overlap tussen de groepen mét en zonder 
ADHD. Al met al lijken verschillende factoren op verschillende ‘niveaus’ een bijdrage 
te leveren aan het ontstaan danwel aan het voortbestaan van ADHD.  

De Rol van Neurocognitief Functioneren bij ADHD 

In dit proefschrift wordt met de term ‘neurocognitief functioneren’ verwezen naar 
psychologische processen die mogelijk maken dat informatie verwerkt wordt, die het 
resultaat zijn van verschillende biologische processen in het brein. Het is een 
overkoepelende term voor de kwaliteit van specifieke neurocognitive functies, zoals 
bijvoorbeeld aandacht, geheugen, leervermogen, die tezamen kunnen leiden tot 
waarneembaar gedrag, zoals een impulsieve reactie. Bij ADHD vormen 
neurocognitieve problemen al geruime tijd de kern in verschillende theoretische 
modellen. Zo werd onder meer gedacht dat een heel specifiek neurocognitief problem 
onderliggend was aan het tot uiting komen van ADHD, door problemen met de 
uitvoerende (executieve) functies (Barkley, 1997). Later werd gepostuleerd dat de 
stoornis te maken heeft met drie belangrijke neurocognitieve disfuncties die 
afzonderlijk of in combinatie met elkaar een rol kunnen spelen: problemen met de 
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cognitieve controle, problemen met de verwerking/gevoeligheid van beloning, en/of 
problemen met het verwerken van temporele informatie (bijvoorbeeld het inschatten 
van een tijdsinterval); zie bijvoorbeeld Sonuga-Barke, Bitsakou, & Thompson, 2010. 
Een meer recente ontwikkeling is dat gekeken wordt naar specifieke patronen in de 
prestatie van één individu op verschillende taken/domeinen (sterkte en zwakte), 
zogeheten neurocognitieve profilering of subgroepering (zie bijvoorbeeld Bergwerff, 
Luman, Weeda, & Oosterlaan, 2017). Het voordeel van zo’n aanpak is dat je het 
complexe samenspel van de verschillende neurocognitieve functies onderling bínnen 
een individu beter in beeld brengt, en op die manier wellicht dichter bij het fundament 
van de stoornis komt. Enkele studies hebben dit onderzocht en laten zien dat er binnen 
de groep kinderen met ADHD inderdaad verschillende neurocognitieve subgroepen te 
onderscheiden zijn. Opvallend daarbij is dat die subgroepen dan niet afhankelijk 
blijken te zijn van de mate van (ernst van) ADHD symptomen, wat het belang van 
deze methodiek voor een beter begrip van ADHD overigens juist ondergraaft.  

Er zijn een aantal modellen die de rol van neurocognitieve functies wat breder 
inbedden, en meer holistische beschrijvingen van ADHD geven daarmee. Eén zo’n 
model is het zogeheten endofenotype model. In dit model wordt de genetica via de 
neurobiologie, het neurocognitief functioneren, en via omgevingsfactoren gerelateerd 
aan het ‘fenotype’, het gedrag. Binnen dit model wordt een causale rol voor 
neurocognitieve functies verondersteld, namelijk als het zogenaamde endofenotype 
(zie bijvoorbeeld Gottesman & Gould, 2003) Zo’n endofenotype is een meetbare 
eigenschap, die zich bevindt op het niveau tussen genen en het gedrag (fenotype) in. 
Hierbij wordt verondersteld dat het endofenotype dichterbij de betrokken genen van 
de stoornis (in dit geval ADHD) ligt dan het gedrag zelf, en daardoor mogelijk meer 
informatie zou kunnen geven over betrokken genen. Vanuit dit model kan verwacht 
worden dat beter neurocognitief functioneren (of een sterkere ontwikkeling van 
neurocognitieve functies over de tijd) gerelateerd zou zijn aan toekomstige 
gedragsmatige uitkomsten, en andersom, dat zwakker neurocognitief functioneren (of 
achteruitgang in functioneren) gerelateerd zou zijn aan slechtere gedragsmatige 
uitkomsten.  

Hierop aanhakend is het relevant een model te vermelden dat zich meer specifiek heeft 
toegelegd op de rol van neurocognitieve functies in het beloop van ADHD. Halperin & 
Schulz (2006) maken een onderscheid tussen factoren die bijdragen aan het ontstaan 
van de stoornis, en mechanismen die leiden tot herstel van de stoornis. Zij beschrijven 
dat ADHD mogelijkerwijs wordt veroorzaakt door een non-corticale (onder meer 
basale ganglia, cerebellum) neurale dysfunctie die al van jongs af aan aanwezig is, en 
relatief stabiel aanwezig blijft door de tijd, los van een eventueel herstel van de ADHD 
symptomen. Vervolgens zou de ontwikkeling van de prefrontale cortex en 
geassocieerde circuits in de adolescentie en (jong)volwassenheid kunnen compenseren 
voor de gedragsmatige beperkingen in het functioneren. Volgens dit model zouden de 
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neurocognitieve problemen die zowel bij individuen met persisterende ADHD als bij 
individuen met ADHD in remissie aanwezig blijven over de tijd, de kernproblemen 
zijn voor het tot uiting komen van de stoornis. Voorts zouden individuen met de 
sterkste ontwikkeling van de zogenaamde hogere orde neurocognitieve functies 
(functies die een hogere mate van bewuste inspanning vragen, zoals de cognitieve 
controle functies)  beter gaan functioneren (minder ADHD gedrag) in de adolescentie 
of (jong)volwassenheid ten opzichte van de individuen met een zwakkere ontwikkeling 
van die hogere orde neurocognitieve functies.  

Tegenover dit model van Halperin & Schulz staat het ‘maturational lag’ model 
(vertraging in de ontwikkeling), waarbij er van uitgegaan wordt dat individuen met 
ADHD met de tijd zullen herstellen van hun ADHD symptomen en van hun 
neurocognitieve beperkingen (zie bijvoorbeeld Berger, Slobodin, Aboud, Melamed, & 
Cassuto, 2013). De ontwikkeling van kinderen met ADHD is dus niet zozeer anders 
dan die van kinderen zonder ADHD, maar vooral vertraagd. Dit model geeft overigens 
verder geen indicaties welke etiologische mechanismen dan leiden tot die vertraging 
en of dat neurocognitieve functies hier een rol hebben.  

Er is echter ook evidentie dat neurocognitieve problemen bij ADHD helemaal niet 
oorzakelijk gerelateerd zijn aan de expressie van ADHD (Coghill, Hayward, Rhodes, 
Grimmer, & Matthews, 2014). Het is ook mogelijk dat neurocognitieve beperkingen 
beter gezien kunnen worden als een soort comorbiditeit bij ADHD, gerelateerd aan 
dezelfde onderliggende factoren als ADHD, maar niet noodzakelijk oorzakelijk 
gerelateerd aan deze stoornis. Neurocognitieve functies zouden daarmee gezien 
kunnen worden als een zogenaamd epifenomeen. Al met al kan uit bovenstaande 
afgeleid worden dat er verschillende ideeën en theorieën bestaan over de rol van 
neurocognitieve functies bij ADHD.  

Doel en Studie-opzet 

Het doel van dit proefschrift is onze kennis over het beloop van ADHD en de rol van 
neurocognitive functies hierbij te vergroten. Allereerst wordt beschrijvend in kaart 
gebracht wat het beloop is van ADHD symptomen (symptoom verandering en ook 
persistentie van de diagnose), welke comorbide problemen er zijn, wordt er gekeken 
naar de beperkingen in het functioneren en wordt het beloop van het neurocognitief 
functioneren in kaart gebracht. Daarnaast wordt een voorspellend  perspectief gevolgd 
waarbij ADHD uitkomstmaten (ernst van ADHD symptomen, symptomverandering, 
algemeen functioneren en comorbide problemen) worden voorspeld op basis van 
gedragsmatige en vooral ook neurocognitive kenmerken die gemeten zijn op twee 
momenten. De resultaten die in dit proefschrift worden beschreven, zijn gebaseerd op 
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de metingen van het Nederlandse deel van de International Multicenter ADHD 
Genetics (IMAGE; baseline meting) en NeuroIMAGE (follow-up meting) projecten. 
Kinderen met ADHD, hun broertjes of zusjes zonder ADHD en controle groep van 
kinderen zonder ontwikkelingsstoornis. De eerste meting vond plaats toen de kinderen 
5-19 jaar waren, waarbij ze zeer uitgebreid werden uitgebreid onderzocht. Gemiddeld 
zes jaar later werden deze zelfde deelnemers opnieuw uitgebreid getest. Specifieke 
factoren zoals leeftijd en behandeling met medicatie worden in dit proefschrift ook 
meegenomen om zodoende de complexe relatie tussen neurocognitief en gedragsmatig 
functioneren zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken, zeker omdat we deze met een 
interval van ongeveer 6 jaar tussen de twee metingen in bestuderen.   

Samenvatting van de Belangrijkste Bevindingen per Hoofdstuk  

In hoofdstuk 2 is systematisch gekeken naar studies gepubliceerd tussen 1990 en 
2011, die bestudeerden of neurocognitief functioneren voorspellend was voor latere 
uitkomsten van ADHD. Achttien studies werden geïncludeerd, en gaven over het 
geheel aan dat kinderen met een persisterende diagnose ADHD niet konden worden 
onderscheiden van kinderen met een ADHD diagnose in remissie, op basis van het 
neurocognitief functioneren, ongeacht het type neurocognitieve functie. In het 
algemeen presteerden zowel kinderen met persisterende ADHD als kinderen met 
ADHD in remissie zwakker dan de controlegroep, waarbij het effect wel iets kleiner 
was voor kinderen met ADHD in remissie. Voorts werd vastgsteld dat neurocognitieve 
functies die gemeten waren in de vroegere kindertijd, een diagnose of symptomen van 
ADHD enkele jaren later kan voorspellen, onafhankelijk van het type neurocognitieve 
functie. De bevindingen passen niet bij het model van Halperin & Schulz (2006), 
waarin verondersteld wordt dat kinderen met duidelijk afnemende ADHD symptomen 
een sterkere rijping van meer bewust gecontroleerde neurocognitieve functies zouden 
hebben.  

In hoofdstuk 3 onderzochten we het beloop van ADHD van de kindertijd/adolescentie 
naar de adolescentie/jong volwassenheid, en onderzochten we daarnaast een set 
mogelijke voorspellers for ADHD uitkomsten zes jaar later. Ondanks dat het 
percentage kinderen met een persisterende ADHD diagnose hoog bleef,  en slechts 5% 
van de deelnemers met ADHD volledig herstelde, werd er ook een duidelijke afname 
in symptomen van ADHD en andere (gedrags- en stemmings) symptomen 
waargenomen en was nog maar de helft functioneel beperkt tijdens de follow-up 
meting. Verder bleek dat het overgrote gedeelte van de deelnemers op een bepaald 
punt in de tijd wel een keer medicatie (stimulantia) had genomen voor zijn of haar 
ADHD. De voorspellende variabelen samen verklaarden ongeveer 20% van de 
variantie in de uitkomstmaten. Hoe ernstiger de ADHD symptomen en hoe meer door 
de ouder-gerapporteerde beperkingen, hoe ernstiger de ADHD symptomen en hoe 
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lager het algemeen functioneren zes jaar later. Daarnaast droeg een huidige diagnose 
van (een van de) ouder(s) bij aan de voorspelling van symptom ernst, en droeg een 
lagere leeftijd bij aan een lager algemeen functioneren. Medicatiegebruik tot aan de 
follow-up meting had geen (positief) effect op ADHD uitkomsten of algemeen 
functioneren. Wel bleek een hogere cumulatieve inname van medicatie tot aan de 
follow-up meting ernstiger ADHD symptomen te voorspellen, wat mogelijk uitgelegd 
kan worden doordat deelnemers met ernstiger ADHD wellicht ook meer medicatie 
gebruiken. Al met al zijn er enkele variabelen die mogelijk aangeduid kunnen worden 
als risicofactoren voor een ongunstiger beloop van ADHD, echter bleek het grootste 
gedeelte van de onderzochte variabelen ongerelateerd aan ADHD uitkomsten.  

In de literatuurstudie in hoofdstuk 2 werd vastgesteld dat er nog geen studies waren 
met een tijdsinterval tussen de metingen van langer dan drie jaar, en oudere kinderen 
(> 12 jaar) niet onderzocht waren. In hoofdstuk 4 is getracht hier op in te springen 
door neurocognitieve voorspellers op de baseline meting te onderzoeken in relatie tot 
ADHD uitkomsten.  Acht domeinen werden onderzocht, namelijk werkgeheugen, 
motorische inhibitie, cognitieve inhibitie, reactietijd variabiliteit, temporele 
informatieverwerking (bijvoorbeeld tijdsschatting), informatieverwerkingssnelheid, 
motorische controle en intelligentie. De resultaten toonden dat een beter 
werkgeheugen op de baseline meting minder ernstige ADHD symptomen voorspelde, 
en dat minder variabiliteit in de reactietijd voorspellend was voor een beter algemeen 
functioneren. Het percentage verklaarde variantie was met 3-5.6% echter klein. De 
variabelen waren significant voorspellend, boven op de voorspellende waarde van 
gedrag (bijv. ADHD symptomen) ten tijde van de baseline meting. Daarnaast bleken 
neurocognitieve functies samen met ADHD gedrag nog betere voorspellers vooor 
ADHD uitkomsten dan modellen met gedrag of neurocognitieve maten alleen. De 
gevonden resultaten bleken onafhankelijk van leeftijd, geslacht en behandeling met 
medicatie. Het feit dat slechts enkele neurocognitieve functies in geringe mate 
voorspellend waren voor ADHD uitkomsten geeft aan dat de rol van neurocognitief 
functioneren bij de uitkomst van ADHD niet zo duidelijk is als eerder wel gedacht 
werd. Dat sluit ook aan bij de bevindingen uit hoofdstuk 2. 

In hoofdstuk 5 werd het beloop van de verschillende neurocognitieve functies 
onderzocht zowel bij deelnemers met ADHD, als bij hun broertjes en zusjes zonder 
ADHD en bij deelnemers zonder ADHD, de controlegroep. Vervolgens werd gekeken 
of het beloop van deze neurocognitieve functies op een bepaalde manier zou relateren 
aan de continue ADHD uitkomstmaten tijdens de follow-up meting. Zowel de 
deelnemers met ADHD, als hun broertjes en zusjes zonder ADHD bleken op ongeveer 
de helft van de variabelen tijdens de follow-up meting (bijna) het prestatieniveau van 
de controlegroep te behalen. Alleen een maat voor temporele informatieverwerking 
(schatten van een 1seconde-interval), motorische controle en een samengenomen maat 
voor neurocognitief functioneren trokken volledig bij naar het niveau van de 
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controlegroep. Hier tegenover stond dat de prestatie op enkele andere belangrijke 
neurocognitieve maten (verbaal werkgeheugen, variabiliteit in reactietijd, en 
intelligentie) aangedaan bleef tijdens de follow-up meting. Voorts bleek dat dit beloop 
van de neurocognitieve functies over het algemeen niet aan de ADHD uitkomsten 
gerelateerd was, wat suggereert dat een verbetering danwel verslechtering in 
neurocognitief functioneren niet één op één omgezet kan worden in (ADHD) gedrag. 
De bevindingen duiden niet duidelijk (alleen) op een vertraging in de ontwikkeling bij 
ADHD, maar suggereren dat meer complexe modellen nodig zijn als verklaring. 
Daarnaast trekken de huidige bevindingen de etiologische relatie tussen 
neurocognitieve beperkingen en ADHD uitkomsten in twijfel. Dat komt wel overeen 
met de bevindingen uit hoofdstuk 2 en 4.  

Omdat de voorspellende waarde van het neurocognitief functioneren beperkt bleek in 
hoofdstuk 2, 4 en 5, met slechts geringe effectgroottes, werd in hoofdstuk 6 een meer 
vernieuwende, persoons-gebaseerde aanpak ingezet, met het idee nog beter rekening 
te houden met de verschillen in voorkomen van (neurocognitieve problemen bij) ADHD 
en ontwikkelings aspecten. Via een specifieke analyse werden meer op elkaar lijkende 
(homogene), en op informatie van twee metingen gebaseerde neurocognitieve 
subgroepen geidentificeerd.  Voorts werd onderzocht of die specifieke neurocognitieve 
subgroepen gerelateerd zouden zijn aan de ADHD uitkomstmaten. Hiervoor werden 
ook nu deelnemers met ADHD, de broertjes en zusjes zonder ADHD en deelnemers 
zonder ADHD, de controlegroep, onderzocht. Op basis van vergelijkbare 
neurocognitieve maten als in hoofdstuk 5 werden nu drie over de tijd relatief stabiele 
neurocognitieve  subgroepen gevonden. Eén subgroep werd gekarakteriseerd door een 
algeheel zwakke (inaccurate en langzame) prestatie, een tweede subgroep door een 
snelle en ook accurate prestatie, en een derde subgroep met een algeheel gemiddeld 
profiel. Zoals verwacht had de inaccurate langzame subgroep ook de minst goede 
klinische uitkomsten tijdens de follow-up meting, waarbij deelnemers vaker een 
ADHD diagnose hadden ten op zichte  van de algeheel gemiddelde subgroep en de 
snelle plus accurate subgroep. Het hebben van een algeheel zwak neurocognitief 
profiel is daarmee minder gunstig, omdat dit profiel minder vaak voorkomt bij de 
controle groep; kinderen met dit profiel een verhoogde kans hebben op een 
aanhoudende diagnose ADHD; en de bevindingen gaven daarnaast enige aanwijzing 
dat kinderen die nog geen diagnose ADHD hebben maar wel dit zwakkere profiel, iets 
meer kans hebben op het ontwikkelen van ADHD op een iets latere leeftijd wanneer 
ze uit een gezin komen waar ADHD in voorkomt. Verder duiden de bevindingen erop 
dat het algeheel zwakke profiel ten opzichte van de prestaties van de andere 
subgroepen relatief stabiel blijft over de tijd; er zijn blijkbaar weinig kinderen binnen 
dit profiel die relatief verbeteren ten opzichte van de andere subgroepen. 
Mogelijkerwijs zou het invoegen van dit algeheel zwakke profiel in de klinische 
praktijk bij ADHD als een indicator de acuratesse van de prognose iets verhogen. 
Verder is het interessant na te gaan of dit profiel inderdaad bruikbaar zou kunnen 
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zijn voor het bijtijds signaleren van een kwetsbaarheid voor de ontwikkeling van 
ADHD op iets latere leeftijd, bij broertjes of zusjes van iemand met ADHD.  

Implicaties voor Modellen bij ADHD 

Al met al duidt het algehele patroon van de bevindingen op een teleurstellend gebrek 
aan voorspellende waarde van neurocognitieve functies. Slechts een minderheid van 
de onderzochte variabelen heeft enige potentiele voorspellende waarde, bovenop 
baseline gedrags kenmerken, met matige (voor de niet-neurocognitieve) en zwakke 
(voor de neurocognitieve maten) effectgroottes. Een persoons-gebaseerde aanpak met 
neurocognitieve profilering lijkt nog het meest waardevol, hoewel ook deze subgroepen 
nog geringe voorspellende waarde hebben (op dit moment).  

De opvallend afwezige relatie tussen neurocognitieve functies en ADHD 
uitkomstmaten bij kinderen die reeds een diagnose ADHD hebben, leidt richting de 
suggestie dat wanneer ADHD eenmaal aanwezig is, neurocognitieve beperkingen niet 
direct gerelateerd lijken aan het verdere beloop van de ADHD symptomen. Er lijkt, 
gezien het nagenoeg ontbreken van een relatie, geen reden te denken aan een 
oorzakelijk verband, zoals in het eerder beschreven endofenotype model wel wordt 
verondersteld. De bevindingen duiden er eerder op dat neurocognitieve functies beter 
omschreven worden als een epifenomeen bij ADHD; mogelijk gerelateerd aan dezelfde 
onderliggende factoren als de ADHD symptomen, maar niet causaal aan ADHD 
verbonden. Het bezien van neurocognitieve functies als epifenomeen verklaart ook dat 
er op sommige punten toch een relatie wordt gevonden tussen ADHD en 
neurocognitieve functies, en er tegelijkertijd ook kinderen uit de controle groep en niet 
aangedane broers of zussen zijn die in de inaccurate langzame subgroep zitten maar 
geen ADHD hebben.  

Hoewel de bevindingen in dit proefschrift redelijk eenduidig zijn, is het toch wat 
voorbarig nu ferm te concluderen dat neurocognitieve functies niet (causaal) 
gerelateerd zijn aan ADHD. We vonden tegelijkertijd namelijk ook dat het helpt om 
neurocognitieve subgroepen te detecteren, en twee eerder belangrijk geachte 
neurocognitieve functies (werkgeheugen en reactietijd variabiliteit) kwamen naar 
voren als relevante voorspellers. Daarnaast hebben we ook niet alle neurocognitieve 
domeinen volledig kunnen onderzoeken. Het ligt daarmee voor de hand deze zaken 
nog verder te onderzoeken, echter leiden de bevindingen van dit proefschrift er wel toe 
dat dit met meer gematigde verwachtingen zal mogen zijn.  
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Klinische Implicaties 

Onze bevindingen bevestigen de gedachte dat ADHD niet alleen een 
ontwikkelingsstoornis is, maar dat veel individuen daar zeker tot in de (vroege) 
volwassenheid beperkingen van ondervinden. Op basis van de hoge mate van 
persistentie van ADHD en gerelateerde problemen wordt het belang om kinderen en 
adolescenten met ADHD goed te volgen en wellicht te behandelen verder versterkt. 
Helaas bleek de mate waarin neurocognitieve functies zouden kunnen dienen als 
voorspellers van de prognose mager. Daarmee hebben we op dit moment geen heel 
gerichte handvatten voor de klinische praktijk waarmee kinderen met ADHD 
duidelijk in een weinig-risico of hoog-risico groep voor zorgelijke uitkomsten zouden 
kunnen worden ingedeeld. Hooguit kan vanuit de bevindingen afgeleid worden dat het 
hebben van een algeheel zwak neurocognitief profiel de grootste reden voor 
bezorgdheid zal zijn. Zo’n profiel is gerelateerd aan een iets hogere kans op een 
(persisterende) diagnose ADHD. Daarnaast is het, heel voorzichtig gesteld, mogelijk 
dat bij kinderen met dit algeheel zwakke profiel, waarbij ADHD in het gezin voorkomt, 
er een iets hoger risico is dat ADHD op iets latere leeftijd nog tot uiting komt.  

Ten aanzien van behandeling kunnen we op basis van onze bevindingen, hoewel dit 
expliciet niet uitgebreid het hoofdonderwerp van studie is geweest, verder nog 
beschrijven dat er geen evidentie is voor een belangrijke rol van behandeling met 
medicatie bij ADHD. De hoeveelheid behandeling met medicatie lijkt niet gerelateerd 
aan betere uitkomsten, en kan nadelige bijwerkingen hebben, wat ook in andere 
studies werd gevonden (bijvorbeeld Langberg & Becker, 2012, Molina et al., 2009). Ter 
suggestie voor verdere behandeling kan, ondanks het feit dat er geen tot een zwakke 
relatie werd gevonden tussen neurocognitieve functies en ADHD uitkomstmaten zelf, 
mogelijk toch gedacht worden aan het versterken van neurocognitieve functies (Titz 
& Karbach, 2014). Het versterken of compenseren van neurocognitie(ve beperkingen) 
kan mogelijk wel specifieke domeinen van functioneren zelf verbeteren (Tucha et al., 
2011). Wanneer bijvoorbeeld heel gericht de mogelijkheid de aandacht te richten en 
behouden op een externe bron versterkt wordt, zou dat kunnen leiden tot verbeterde 
sociale vaardigheden omdat men beter/langer kan luisteren en interacteren met 
vrienden of familie. Relaties worden hier mogelijk beter van. Onze bevindingen sluiten 
dit type effecten niet uit, en daarmee kan het zinvol zijn gericht verder te onderzoeken 
welke mogelijkheden er zijn voor training van specifieke neurocognitieve functies of 
vaardigheden.  

246 |



518738-L-bw-vanLieshout518738-L-bw-vanLieshout518738-L-bw-vanLieshout518738-L-bw-vanLieshout
Processed on: 6-4-2018Processed on: 6-4-2018Processed on: 6-4-2018Processed on: 6-4-2018 PDF page: 247PDF page: 247PDF page: 247PDF page: 247

In dit proefschrift zijn verschillende vraagstellingen rond het beloop van, en de relatie 
tussen ADHD symptomen en neurocognitief functioneren onderzocht. Dit heeft geleid 
tot nieuwe vragen alsmede tot aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.  

Vanwege de gebleken complexiteit aangaande de rol van het neurocognitief 
functioneren bij ADHD zouden toekomstige studies idealiter starten als grote (of in 
elk geval representatieve sub-) populatie groepen in zeer jonge kinderen, wanneer 
ADHD nog echt duidelijk tot uiting moet komen. Vanaf dat moment zouden idealiter 
zowel neurocognitieve als gedragsmaten op meerdere momenten in de tijd gemeten 
worden, tot in de volwassenheid. Op die manier kunnen relaties tussen neurocognitief 
functioneren, aanvang én beloop van ADHD het beste onderzocht worden. De 
resultaten in dit proefschrift strekken daarbij ook tot de aanbeveling dat meer 
homogene (op elkaar lijkende) subgroepen worden gedetecteerd, bijvoorbeeld op basis 
van neurocognitieve prestaties, danwel op basis van neurocognitie en gedrag samen. 
Voorts kan het bestuderen van in dit proefschrift onderbelicht gebleven belangrijke 
domeinen zoals verwerking van beloningsgevoelige informatie, of cognitieve controle 
(Sonuga-Barke, Bitsakou, & Thompson, 2010), maar ook andere neurocognitieve 
functies zoals sociaal cognitief functioneren bijdragen aan een vollediger begrip van 
de relatie tussen neurocognitief functioneren en ADHD.  

Een tweede type aanbeveling is dat toekomstige studies (uitkomst)maten bestuderen 
die breder zijn dan ADHD diagnose en symptomen. Deze invalshoek is namelijk sterk 
gebaseerd op het classificatie gerichte DSM, wat mogelijk te weinig recht doet aan de 
complexiteit van het gedrag van een individu. Met de maat voor algemeen 
functioneren hebben we al gepoogd hier een start in te maken, maar het wordt 
aanbevolen dit verder uit te werken. Hierop aansluitend beschrijven Borsboom en 
collega’s (2017) een zogenaamde ‘netwerk’ aanpak. Hierin wordt verondersteld dat 
psychische stoornissen voortkomen uit (causale) interacties tussen verschillende 
symptomen van psychopathology en biologische, psychologische en sociale 
mechanismen binnen één netwerk. Zo ontstaat een meer transdiagnostische aanpak 
voor het begrijpen van psychopathologie. Wellicht dat neurocognitieve functies in zo’n 
netwerk aanpak, waar mogelijk allerlei kleine effecten tezamen meer van het gedrag 
kunnen verklaren, van waarde zijn. Verder is het belangrijk dat met een (groot) 
tijdsinterval, ook anderen nieuwe variabelen hun intrede kunnen doen. Zo is bekend 
dat (epi-)genetische variabelen verschillende effecten kunnen hebben op verschillende 
momenten in de tijd (Chang et al., 2013), maar ook de grote hoeveelheid variaties in 
omgevingsvariabelen en  hun interacties. In toekomstige studies zouden 
neurocognitieve functies, tezamen met allerlei andere type variabelen onderzocht 
moeten worden, zoals bijvoorbeeld opvoedings- en hechtingsstijlen.  
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Samenvattend en Concluderend:  

ADHD blijft als diagnose (ja/nee) bij een groot deel van de kinderen met een 
aanvankelijk geocombineerde symptoom presentatie aanhouden tot ten minste de 
adolescentie en jong volwassenelheid, waarbij op symptoomniveau een lichte 
afname waargenomen wordt.  

Het verbaal werkgeheugen, de reactietijd variabiliteit en intelligentie blijven 
aangedaan in de adolescentie en jonge volwassenheid bij deelnemers met ADHD 
alsmede bij hun broertjes en zusjes zonder ADHD, in vergelijking met de controle 
groep.  

Een aantal andere neurocognitieve functies trekken in die beide groepen 
gedeeltelijk (tijdsschatting reproductie, tijdsschatting productie variabiliteit, 
reactietijdsnelheid) of geheel (tijdsschatting productie, motorische controle, en 
algeheel neurocognitief functioneren) bij, tot aan het niveau van de controle groep.  

Deze gedragsmatige en neurocognitieve bevindingen volgend is het 
onwaarschijnlijk dat het beloop van ADHD alleen en volledig verklaard kan worden 
door een zogenaamde vertraagde ontwikkeling (‘maturational lag’).  

In termen van voorspellers voor prospectieve ADHD symptoom ernst en algemeen 
functioneren blijken de non-neurocognitieve variabelen ADHD symptoom ernst, 
door de ouder gerapporteerde beperkingen, ouderlijke ADHD status en leeftijd  
waardevol. 

Slechts enkele neurocognitieve variabelen bleken voorspellende waarde te hebben: 
werkgeheugen en reactietijd variabiliteit voorspelden respectievelijk prospectieve 
ADHD symptoom ernst en algemeen functioneren, boven op de gedrasmatige 
voorspellende waarde, maar met een klein effect.  

Er zijn op groepsniveau geen aanwijzingen dat ADHD uitkomsten aan de hand van 
neurocognitieve verandering (bijvoorbeeld verbetering) over zes jaar tijd, bovenop 
het effect van baseline gedragsmaten, voorspeld kunnen worden.  

Er is ook geen overtuigende evidentie voor een onderscheid tussen lagere versus 
hogere orde neurocognitieve functies die wellicht respectievelijk bij het ontstaan 
versus het verdere beloop van de stoornis betrokken zouden kunnen zijn. 

Drie kwantitatief verschillende, over de tijd stabiele neurocognitieve subgroepen 
worden gedetecteerd in deelnemers met en zonder ADHD. Het stabiele algeheel 
zwakke profiel blijkt daarbij het meest gerelateerd aan de minst goede ADHD 
uitkomsten.  

248 |



518738-L-bw-vanLieshout518738-L-bw-vanLieshout518738-L-bw-vanLieshout518738-L-bw-vanLieshout
Processed on: 6-4-2018Processed on: 6-4-2018Processed on: 6-4-2018Processed on: 6-4-2018 PDF page: 249PDF page: 249PDF page: 249PDF page: 249

In klinisch opzicht lijkt met name het algeheel zwakke neurocognitieve profiel 
bruikbaar als een indicator voor een groter risico op een slechtere uitkomst, naast 
gedragsmatige variabelen.  

Verder duiden de bevindingen erop dat de klinische waarde van de neurocognitieve 
voorspellers voor prospectieve ADHD uitkomsten nog gering is.  

Daarmee lijken de bevindingen het beste te passen bij het idee dat neurocognitieve 
functies mogelijk beter als een zogeheten epifenomeen beschreven kunnen worden 
bij ADHD, dan als een oorzakelijke factor, of duiden in elk geval op meer complexe 
modellen. Ook is het goed mogelijk dat verschillende mechanismen bij het ontstaan 
versus het verdere beloop van ADHD betrokken zijn.   

Nederlandse samenvatting | 249



518738-L-bw-vanLieshout518738-L-bw-vanLieshout518738-L-bw-vanLieshout518738-L-bw-vanLieshout
Processed on: 6-4-2018Processed on: 6-4-2018Processed on: 6-4-2018Processed on: 6-4-2018 PDF page: 250PDF page: 250PDF page: 250PDF page: 250

Referentielijst 

Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: 
Constructing a unifying theory of ADHD. Psychological Bulletin, 121(1), 65-94.  

Berger, I., Slobodin, O., Aboud, M., Melamed, J., & Cassuto, H. (2013). Maturational delay in 
ADHD: evidence from CPT. Frontiers in Human Neuroscience, 7, 691.  

Bergwerff, C. E., Luman, M., Weeda, W. D., & Oosterlaan, J. (2017). Neurocognitive Profiles in 
Children With ADHD and Their Predictive Value for Functional Outcomes. Journal of 
Attention Disorders, first published date: January-30-2017. doi: 
10.1177/1087054716688533.  

Biederman, J., Mick, E., & Faraone, S. V. (2000). Age-dependent decline of symptoms of attention 
deficit hyperactivity disorder: Impact of remission definition and symptom type. American 
Journal of Psychiatry, 157(5), 816-818.  

Borsboom, D. (2017). A network theory of mental disorders. World Psychiatry, 16, 5-13 
Chang, Z., Lichtenstein, P., Asherson, P. J., & Larsson, H. (2013). Developmental twin study of 

attention problems: high heritabilities throughout development. JAMA Psychiatry, 70(3), 
311-318.  

Coghill, D. R., Hayward, D., Rhodes, S. M., Grimmer, C., & Matthews, K. (2014). A longitudinal 
examination of neuropsychological and clinical functioning in boys with attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD): improvements in executive functioning do not explain 
clinical improvement. Psychological Medicine, 44(5), 1087-1099.  

Cortese, S., Kelly, C., Chabernaud, C., Proal, E., Di Martino, A., Milham, M. P., & Castellanos, F. 
X. (2012). Toward systems neuroscience of ADHD: a meta-analysis of 55 fMRI studies. 
American Journal of Psychiatry, 169(10), 1038-1055.  

Faraone, S. V., Asherson, P., Banaschewski, T., Biederman, J., Buitelaar, J. K., Ramos-Quiroga, J. 
A., . . . Franke, B. (2015). Attention-deficit/hyperactivity disorder. Nature Reviews. Disease 
Primers, 1, 15020. 

Faraone, S. V., Biederman, J., & Mick, E. (2006). The age-dependent decline of attention deficit 
hyperactivity disorder: a meta-analysis of follow-up studies. Psychological Medicine, 36(2), 
159-165.  

Gillberg, C., Gillberg, I. C., Rasmussen, P., Kadesjo, B., Soderstrom, H., Rastam, M., . . . Niklasson, 
L. (2004). Co-existing disorders in ADHD -- implications for diagnosis and intervention. 
European Child & Adolescent Psychiatry, 13 Suppl 1, I80-92.  

Gottesman, I. I., & Gould, T. D. (2003). The endophenotype concept in psychiatry: Etymology and 
strategic intentions. American Journal of Psychiatry, 160(4), 636-645.  

Halperin, J. M., & Schulz, K. P. (2006). Revisiting the role of the prefrontal cortex in the 
pathophysiology of attention-deficit/hyperactivity disorder. Psychological Bulletin, 132(4), 
560-581.  

Hill, J. C., & Schoener, E. P. (1996). Age-dependent decline of attention deficit hyperactivity 
disorder. American Journal of Psychiatry, 153(9), 1143-1146.  

Langberg, J. M., & Becker, S. P. (2012). Does long-term medication use improve the academic 
outcomes of youth with attention-deficit/hyperactivity disorder? Clinical Child and Family 
Psychology Review, 15(3), 215-233.  

Molina, B. S., Hinshaw, S. P., Swanson, J. M., Arnold, L. E., Vitiello, B., Jensen, P. S., . . . Houck, 
P. R. (2009). The MTA at 8 years: prospective follow-up of children treated for combined-
type ADHD in a multisite study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry, 48(5), 484-500.  

Pingault, J. B., Viding, E., Galera, C., Greven, C. U., Zheng, Y., Plomin, R., & Rijsdijk, F. (2015). 
Genetic and Environmental Influences on the Developmental Course of Attention-
Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms From Childhood to Adolescence. JAMA 
Psychiatry, 72(7), 651-658.  

Polanczyk, G. V., Willcutt, E. G., Salum, G. A., Kieling, C., & Rohde, L. A. (2014). ADHD prevalence 
estimates across three decades: an updated systematic review and meta-regression 
analysis. International Journal of Epidemiology, 43(2), 434-442.  

250 |



518738-L-bw-vanLieshout518738-L-bw-vanLieshout518738-L-bw-vanLieshout518738-L-bw-vanLieshout
Processed on: 6-4-2018Processed on: 6-4-2018Processed on: 6-4-2018Processed on: 6-4-2018 PDF page: 251PDF page: 251PDF page: 251PDF page: 251

Simon, V., Czobor, P., Bálint, S., Mészáros, A., & Bitter, I. (2009). Prevalence and correlates of 
adult attention-deficit hyperactivity disorder: meta-analysis. British Journal of Psychiatry, 
194(3), 204-211.  

Sonuga-Barke, E., Bitsakou, P., & Thompson, M. (2010). Beyond the Dual Pathway Model: 
Evidence for the Dissociation of Timing, Inhibitory, and Delay-Related Impairments in 
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of the American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry, 49(4), 345-355.  

Thapar, A., Cooper, M., Eyre, O., & Langley, K. (2013). What have we learnt about the causes of 
ADHD? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54(1), 3-16.  

Titz, C., & Karbach, J. (2014). Working memory and executive functions: effects of training on 
academic achievement. Psychology Research, 78(6), 852-868.  

Tucha, O., Tucha, L., Kaumann, G., König, S., Lange, K. M., Stasik, D., . . . Lange, K. W. (2011). 
Training of attention functions in children with attention deficit hyperactivity disorder. 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 3(3), 271-283.  

Nederlandse samenvatting | 251


	Lege pagina
	Lege pagina

