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op deze stoornis. Van sommige omgevingsfactoren is bekend dat ze vaker voorkomen 

bij mensen met ADHD. Vaak is echter onzeker of er ook sprake is van een oorzakelijk 

bijdrage te leveren aan het onderzoek naar de oorzaken van ADHD door het bestuderen 

Naast een bijdrage van het genotype van het kind, bleken omgevingsfactoren die 

kinderen binnen hetzelfde gezin met elkaar delen ook van invloed. Met behulp van de 
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baarmoeder. 

Eerdere studies hebben laten zien dat kinderen die borstvoeding krijgen hoger scoren 
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In het afgelopen decennium is er belangrijke technische vooruitgang geboekt die het 

op basis van de resultaten van een studie van kinderen met een ADHD diagnose bleken 

scores van ADHD symptomen in groepen kinderen uit de algemene bevolking. Deze 
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analyse uit te voeren over cohorten die verschillende SNP datasets gegenotypeerd hebben. 

grote aantal uitgevoerde tests. Ook een analyse van de data op het niveau van genen en 

cohort studies naast data uit klinische studies kan helpen om deze aantallen te bereiken. 

een interessante bevinding, dit gen speelt een rol in de vorming van het celskelet van 

neuronen, onder andere door het verlengen van de uitlopers ervan. Een eerdere analyse 

dat genen die betrokken zijn in de groei van uitlopers van neuronen een belangrijke rol 

spelen in het ontstaan van ADHD.

vormt de basis voor de beschreven GWA analyses.
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het samenvoegen van resultaten van klinische samples met cohorten uit de algehele 

naar omgevingsfactoren van belang. Als een omgevingsfactor geassocieerd is met ADHD, 

is het belangrijk aannemelijk te maken dat een causaal verband onderliggend is aan een 

als de omgevingsfactoren voor ADHD overtuigend zijn vastgesteld kan onderzoek 

behandelmethoden.


