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ADHD is een veelvoorkomende stoornis binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hoewel er veel 

onderzoek is en wordt gedaan naar ADHD zijn de bevindingen op de gebieden van neurocognitief 

functioneren en de hersenen nog altijd niet eenduidig. Een mogelijk verklaring hiervoor kan zijn dat 

er in eerder onderzoek (bijna) geen rekening werd gehouden met een van de meest voorkomende 

bijkomende stoornissen: ODD, de oppositionele-opstandige stoornis. Gezien ODD zelf ook 

geassocieerd is met beperkingen in het neurocognitief functioneren en geassocieerd is met 

verschillen in de hersenen, kan dit de eerdere bevindingen omtrent ADHD hebben beïnvloed.  

Op basis van de bevindingen in dit proefschrift kan men stellen dat het niet meenemen van 

ODD in eerder onderzoek er mogelijk toe heeft geleid dat de problematiek die zichtbaar is bij mensen 

met ADHD ten onrechte is toegewezen aan de ADHD symptomen, en niet aan de ODD symptomen. 

Het blijkt bijvoorbeeld dat emotieherkenningsproblematiek alleen zichtbaar is bij de groep jongeren 

en jongvolwassenen met zowel ADHD als ODD, en niet bij de groep met alleen ADHD. Daarnaast blijkt 

dat de groep met zowel ADHD als ODD te maken heeft met een dubbele last: deze groep laat 

ernstigere beperkingen zien op het gebied van neurocognitief functioneren evenals grotere en meer 

wijdverspreide verschillen in de hersenstructuur. Zo heeft deze groep met beide stoornissen niet 

alleen beperkingen in o.a. zowel werkgeheugen als in emotieherkenning, maar ook meer en sterkere 

structurele breinverschillen dan de groep met alleen ADHD. 

Kortom, door het samennemen van ADHD en ODD in eerder ADHD onderzoek lijkt er een 

overschatting te zijn gedaan van de ADHD problematiek, waarbij in werkelijkheid ODD een deel van 

die problematiek draagt. Binnen zowel wetenschappelijk onderzoek als in de klinische praktijk dient 

er dan ook meer rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van ODD bij personen met 

ADHD, gezien dit gepaard gaat met meer beperkingen in het neurocognitief functioneren en meer en 

sterkere verschillen in hersenstructuur. Deze beperkingen kunnen mogelijk resulteren in ernstige 

problemen in het dagelijks functioneren bijvoorbeeld thuis en op school, evenals belemmeringen bij 

de (gedragsmatige) behandeling van de problematiek. 

 


