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Samenvatting in het Nederlands 

Het doel van dit proefschrift was het beschrijven van de resultaten van een behandelstudie naar 

ADHD waarin we de effecten van theta/beta neurofeedback vergeleken met die van 

methylfenidaat en een semi-actieve control, sport. De sport groep werd in dit onderzoek gebruikt 

als een semi-actieve controle groep om te controleren voor betrokkenheid van ouders en 

persoonlijke aandacht. Wanneer de behandeling van neurofeedback even effectief zou blijken te 

zijn als die van methylfenidaat in het verminderen van ADHD klachten dan zou neurofeedback 

een goede optie zijn als alternatieve behandeling voor de symptomen van ADHD gezien de 

behandeling met methylfenidaat vaak ongewenste bijwerkingen met zich meebrengt. Het zou van 

nog meer klinische waarde zijn als de behandeling met neurofeedback significante lange termijn 

effecten zou laten zien.  

 In vergelijking met de groep die de neurofeedback behandeling deed, laat de groep die 

methylfenidaat gebruikte post-interventie minder ADHD symptomen zien op zowel ouder- als 

leerkrachtrapportages en neurocognitieve taken. Resultaten van de follow-up meting, zes 

maanden na behandeling, laten geen verschil meer zien tussen de neurofeedback en 

methylfenidaat groep. Verder vonden wij post-interventie geen verschillen tussen de 

neurofeedback groep en de semi-actieve controle groep. Ook bij follow-up, vonden wij geen 

verschillen tussen de twee groepen voor ouderrapportages en neurocognitieve taken. Echter, laten 

resultaten van de follow-up zien dat leerkrachten minder ADHD symptomen rapporteerden voor 

kinderen in de neurofeedback behandeling in vergelijking met kinderen in de semi-actieve 

controle groep. 
 


