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Voorwoord 
 
Er werd lang gedacht dat ADHD alleen voorkwam in de kindertijd, maar ADHD kent vaak een 
chronisch beloop. Niet alleen kinderen maar ook volwassenen met deze stoornis worden nu 
herkend en gediagnosticeerd. Pas recent is er ook meer aandacht gekomen voor de stoornis 
op latere leeftijd. Ouderen die zich in hun kinderen en/of kleinkinderen herkennen melden 
zich steeds vaker met de vraag naar diagnostiek en behandeling van mogelijke ADHD.  

Zoals altijd bij een nieuwe psychiatrische diagnose is er veel onduidelijkheid over de juiste 
wijze van diagnosticeren, de afgrenzing tussen normaal en stoornis en over de 
(medicamenteuze) behandeling. Door wetenschappelijk onderzoek zal op termijn meer 
inzicht instaan in de diagnostiek en behandeling van ouderen met ADHD.  

In dit voorstel beogen de auteurs handvatten te geven voor behandelaren in de klinische 
praktijk die een oudere met ADHD willen diagnosticeren en/of behandelen. Er wordt een 
kort en bondig actueel overzicht gegeven van de wetenschappelijke literatuur over ADHD bij 
ouderen. Op basis van de klinische ervaring met de behandeling van volwassenen met ADHD 
en de beginnende behandelervaring bij ouderen met deze stoornis, wordt een overzicht 
gegeven van de behandelmogelijkheden bij de oudere leeftijdsgroep.  
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Inleiding 
 
In 2006 werd bij Jacob Klompstra op 58-jarige leeftijd de diagnose ADHD gesteld. Hij 
publiceerde een boek over zijn ervaringen voor en na de diagnose: Watisdiejongendruk. Na 
die diagnose vielen allerlei problemen uit het verleden op hun plaats. Niet alleen zijn eigen 
gedrag kon hij beter plaatsen, maar ook de levenslange conflicten met autoriteiten, de 
lichamelijke klachten en de herhaaldelijke burn-out, en de reacties van familieleden. Een 
jongen over wie zijn opa altijd al zei: ‘Wat is die jongen druk’. Een leven met ADHD blijkt een 
bewogen leven, vanaf de lagere schooltijd tot op middelbare leeftijd. Zelf noemt hij de 
periode na de diagnose zijn ‘tweede leven’, alsof hij sinds die tijd pas tot zijn recht is 
gekomen. Hij beoogt door zijn verhaal de zoektocht naar rust en erkenning voor anderen 
met dezelfde stoornis te bekorten (www.watisdiejongendruk.nl).   

 
ADHD bij kinderen en volwassenen 
 
ADHD kent vaak een chronisch beloop, waardoor niet alleen de ouders van kinderen en 
adolescenten, maar ook volwassenen en ouderen zich melden voor hulp bij hun problemen 
met het functioneren.  
 
ADHD is complex vanwege de chroniciteit en de vaak voorkomende comorbiditeit, zoals 
slaapstoornissen, angst- en depressieve stoornissen, posttraumatische stressstoornis, 
bipolaire stoornis, autismespectrumstoornis, verslaving aan alcohol en drugs en 
persoonlijkheidsstoornissen (1).  
 
De complexiteit van ADHD blijkt ook uit de gevolgen voor het functioneren: mensen met 
ADHD hebben vergeleken met controlepersonen een hoger risico op ongelukken en vroeg 
overlijden, op leer- en werkproblemen, onderpresteren, relatieproblemen en 
partnergeweld, een vroegere aanvang van drugs- en alcoholmisbruik, tienerzwanger-
schappen en seksueel overdraagbare aandoeningen, op zelfbeschadiging, suïcidepogingen 
en criminaliteit; ook hebben zij een slechtere lichamelijke gezondheid  (2–16). 
 
Door het chronische beloop van ADHD kunnen bijkomende ziekten en stoornissen ook  
chronisch worden. Dit hangt samen met het persisterende gebrek aan overzicht en planning 
waarmee ADHD gepaard gaat; hierdoor schiet de therapietrouw voor andere behandelingen, 
diëten of adviezen vaak te kort (bijvoorbeeld bij astma, overgewicht en diabetes). Vanwege 
de complexiteit van de diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen behoort deze 
stoornis in de gespecialiseerde GGZ vastgesteld en behandeld te worden.  

http://www.watisdiejongendruk.nl/
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De gevolgen van het niet herkennen en niet behandelen van ADHD zijn groot, zoals blijkt uit 
de genoemde complicaties bij ADHD. De maatschappelijke kosten van werkverzuim, minder 
werken, onderpresteren, ongelukken, lagere productiviteit, ziektewet en WAO door klachten 
samenhangend met onbehandelde ADHD bij volwassenen zijn aanzienlijk (6,17–22). Hierbij 
moeten ook de kosten van verslaving en criminaliteit samenhangend met ADHD gerekend 
worden.  
 
De behandeling van ADHD op volwassen leeftijd (en de bijkomende stoornissen) kan een 
groot verschil maken voor degene die eraan lijdt en de omgeving. De behandeling is niet 
alleen effectief voor ADHD, maar ook voor gevolgen zoals criminaliteit en cocaïneverslaving 
(23–25).  
 
De behandeling van ADHD bij volwassenen dient onderlinge samenhang te hebben gericht 
op de diagnostiek en behandeling van alle stoornissen die worden vastgesteld bij de patiënt. 
Een behandeling van ADHD kan dus niet alleen bestaan uit diagnostiek en medicamenteuze 
behandeling. Een samenhangend behandelaanbod begint altijd met onderzoek van de 
bijkomende stoornissen (comorbiditeit), ten behoeve van de differentiaaldiagnostiek, en de 
behandeling van de eventueel bijkomende stoornissen. Voorts dient elke behandeling te 
bestaan uit psychologische behandeling van ADHD: coaching en cognitieve gedragstherapie, 
en op indicatie andere behandelvormen.  
 
Hoewel de kosteneffectiviteit van de behandeling bij kinderen met ADHD gunstig lijkt, 
ontbreekt vooralsnog uitgebreid onderzoek naar de kosteneffectiviteit van de behandeling 
bij volwassenen (26–28).   
 
Onderzoek naar de prevalentie en de behandeling van ADHD bij ouderen 
 
Recent zijn er grote bevolkingsonderzoeken naar ADHD bij ouderen gedaan. Uit Nederlands 
bevolkingsonderzoek bij bijna 1500 ouderen van 60-94 jaar blijkt dat ADHD bij 2,8% van de 
ouderen voorkomt, bij evenveel mannen als vrouwen (29). Dit cijfer komt redelijk overheen 
met een Duits onderzoek waarbij screeningslijsten voor de kindertijd en volwassenheid 
werden gebruikt om de prevalentie te schatten van ADHD bij 1655 volwassenen in de 
algemene populatie tussen de 18-64 jaar. Zij vonden een prevalentie van 3.5% bij 
volwassenen tussen de 55-64 jaar (30). Ook in Zweeds onderzoek werd met zelfrapportage 
een vergelijkbare prevalentie gevonden. In dit onderzoek werden retrospectief ADHD 
symptomen in de kindertijd gemeten bij 2500 ouderen van 65-80 jaar. 3.3% van de ouderen 
bleek retrospectief te hebben voldaan aan de ADHD criteria in de kindertijd (31).  
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In de wetenschappelijke literatuur zijn case- en pilotstudies beschreven van oudere 
volwassenen met ADHD, die met medicatie en groepstherapie sterke vermindering van hun 
klachten ondervonden (32–34).  

ADHD bij ouderen: psychosociaal functioneren 

Er zijn maar enkele onderzoeken naar het psychosociaal functioneren van ouderen met 
ADHD. Net zoals bij volwassenen blijkt dat ouderen met ADHD vaker gescheiden zijn en ze 
rapporteren meer eenzaamheid dan ouderen zonder ADHD (35,36). In een Noorse studie bij 
148 ouderen van 50-69 jaar rapporteren ouderen met ADHD een slechtere kwaliteit van 
leven dan leeftijdsgematchte ouderen zonder ADHD (37,38). Werkeloosheid en ernstige 
ADHD symptomen zijn geassocieerd met een slechte kwaliteit van leven. Tevens blijkt uit 
eerder genoemd Nederlands bevolkingsonderzoek dat ouderen met ADHD meer angst- en 
depressieve klachten hebben dan ouderen zonder ADHD, zowel cross-sectioneel als 
longitudinaal (39). Van de ouderen met ADHD rapporteerde 17% depressieve klachten, 8% 
angstklachten en 26% angst- en depressieve klachten. Australisch onderzoek bij oudere 
volwassen (68-74 jaar) met ADHD vond een wat lager percentage van comorbide 
depressieve symptomen, namelijk 8,2% (40). Gezien de frequente comorbiditeit van angst- 
en depressieve klachten bij ouderen dient er bij de diagnostiek en behandeling van ouderen 
met ADHD aandacht te zijn voor deze stoornissen.  
 
Ook op het gebied van zelfbeeld is er onderzoek gedaan bij ouderen. Uit Nederlands 
bevolkingsonderzoek bleek dat ouderen met ADHD een lagere zelfwaardering, lager gevoel 
van algemene competentie en ervaren regie, en een hoger niveau van neuroticisme 
rapporteerden dan ouderen zonder ADHD (41).  
 
Er zijn tot nu toe drie kwalitatieve onderzoeken gedaan bij ouderen met ADHD. In een 
Amerikaans kwalitatief onderzoek werden 24 ouderen met ADHD van gemiddeld 66 jaar 
(68% man) ondervraagd over hun kwaliteit van leven (42). Men rapporteerde een lager 
inkomen door impulsieve uitgaven, een lager opleidingsniveau, slechtere werkprestaties en 
een groter sociaal isolement. Aan een ander Amerikaans kwalitatief onderzoek namen negen 
vrouwen van 62 tot 91 jaar deel, die allen de diagnose ADHD na hun 60ste jaar hadden 
gekregen. Alle negen vrouwen hadden een comorbide depressieve stoornis, zeven hadden 
een comorbide angststoornis. De meerderheid van de vrouwen ervoeren in het verleden, 
maar ook in de huidige tijd afwijzing door leeftijdsgenoten. Ook beschreven sommige 
vrouwen dat ze zich van jongs af aan anders voelden dan anderen. In het derde, 
Nederlandse onderzoek werd bij 17 ouderen in de algemene Nederlandse bevolking 
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onderzocht hoe de ADHD symptomen hun leven hebben beïnvloed en nog steeds 
beïnvloeden (43). De ouderen voldeden aan de diagnose ADHD, maar waren zelf niet op de 
hoogte van de diagnose. Ongeveer de helft rapporteerde een laag zelfbeeld, over de eigen 
grenzen heen gaan en zich anders voelen dan anderen. 
 
 
ADHD bij ouderen: cognitief en fysiek functioneren 

Bij volwassenen met ADHD van 18-41 jaar blijkt het cognitief functioneren op allerlei 
domeinen beperkt te zijn. Hoewel verschillende resultaten worden gevonden, lijken de 
domeinen aandacht, inhibitie, executief functioneren en geheugen consistent beperkt te zijn 
(44,45). Het is te verwachten dat ouderen met ADHD ook problemen ervaren in het cognitief 
functioneren. Tot nu zijn er twee studies gedaan naar ADHD bij ouderen en cognitief 
functioneren. De eerste is een Nederlandse bevolkingsstudie waar verschillende taken op 
het gebied van executief functioneren, informatieverwerkingssnelheid, het geheugen en 
aandacht/werkgeheugen werden afgenomen (46). ADHD bij ouderen was alleen negatief 
geassocieerd met het domein aandacht/werkgeheugen. Na controle voor depressieve 
klachten verdween de associatie. De associatie tussen ADHD en cognitief functioneren werd 
dus hoofdzakelijk verklaard door depressieve symptomen. Soortgelijke bevindingen werden 
gevonden in een Australisch onderzoek waaruit bleek dat hyperactiviteitsymptomen van 
oudere volwassenen (68-74 jaar) met ADHD geassocieerd waren met betere cognitieve 
flexibiliteit (40). Tevens bleek dat bij ouderen met ADHD vergeleken met jongere 
volwassenen (48-52 jaar), depressie een sterkere predictor is voor slechte cognitieve 
prestaties.  
 
Momenteel is het nog onduidelijk of ADHD voorafgaat aan cognitieve stoornissen die vaak 
voorkomen op latere leeftijd zoals de beperkte cognitieve stoornis (tot voor kort Mild 
Cognitive Impairment (MCI) genoemd) of dementie. Bij Lewy Body Dementie (LBD) en ADHD 
lijkt een hypodopaminerg en noradrenerg substraat een centrale rol te spelen bij de 
ontwikkeling van de ziekte (47–50). Slechts drie studies onderzochten tot nu toe het 
mogelijke verband tussen ADHD en dementie of beperkte cognitieve stoornis. In de eerste 
studie bleek dat de frequentie van de retrospectieve diagnose ADHD in de kindertijd bij 
patiënten met LBD hoger was dan bij ouderen zonder LBD (50). De tweede studie, een 
review, vond juist geen associatie tussen de retrospectieve ADHD diagnose in de kindertijd 
en beperkte cognitieve stoornis of dementie (in dit geval de ziekte van Alzheimer) (51). In de 
derde studie werden met een vragenlijst ADHD symptomen in de kindertijd afgenomen bij 
310 ouderen (62-91 jaar) met een cognitieve status variërend van normaal cognitief 
functioneren tot beperkt cognitieve stoornis en dementie (52). 4.4% van de ouderen had 
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ADHD in de kindertijd, maar dit was niet geassocieerd met vaker beperkt cognitief 
functioneren of dementie. Meer onderzoek is nodig om te onderzoeken of ADHD mogelijk 
een risicofactor is voor de ontwikkeling van een beperkte cognitieve stoornis of dementie.  
 
In de klinische praktijk is er nog weinig aandacht voor ADHD bij ouderen. Uit een Amerikaans 
enquête blijkt dat ADHD op latere leeftijd niet vaak geïdentificeerd wordt door medewerkers 
van geheugenpoli’s (53). Van de 62 geheugenpoli’s rapporteerden slechts een op vijf dat ze 
regelmatig op ADHD screenden, hoewel ongeveer 60% al wel ADHD-patiënten in zorg had. 
 

Tot nu toe is er maar een onderzoek gedaan naar de levensstijl en het fysieke functioneren 
van ouderen met ADHD. Uit onderzoek in de algemene Nederlandse bevolking blijkt ADHD 
bij ouderen niet geassocieerd te zijn met een slechtere levensstijl zoals meer roken, meer 
alcohol drinken en een slechter slaappatroon (54). Wel bleek dat degenen met meer ADHD 
symptomen vaker chronische longziekten, hart- en vaatziekten en een slechtere ervaren 
gezondheid hadden.  
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Diagnostiek van ADHD bij ouderen 

Inleiding 

ADHD is een chronische stoornis die in de jeugd begint en vaak persisteert in de 
volwassenheid. De kernsymptomen van ADHD zijn: aandachtstekort, hyperactiviteit en 
impulsiviteit. Daarnaast komen er vaak stemmingswisselingen en prikkelbaarheid voor bij 
ADHD. Het chronische beloop van ADHD in de tijd vergemakkelijkt het onderscheid met veel 
andere psychische stoornissen, die later beginnen en een meer episodisch beloop kennen. 

Cognitieve achteruitgang in beperkte of meer gevorderde zin kan leiden tot veranderingen  
in gedrag, aandacht, executief functioneren en geheugen, en deze verschijnselen kunnen 
overlap geven met de symptomen van ADHD. Beperkte cognitieve stoornissen komen bij 
ongeveer 16% van de oudere populatie voor (51). Bij de diagnostiek en behandeling van 
ADHD bij ouderen dient er extra aandacht te zijn voor (comorbide) beperkte cognitieve 
stoornissen en dementie.  

Het doel van het diagnostisch onderzoek naar ADHD is vaststellen of de patiënt voldoet aan 
de kenmerken van ADHD volgens de criteria van de DSM-5. In grote lijnen gaat het er in de 
DSM-5 om dat de kenmerken van ADHD: 

 

 in de jeugd begonnen zijn,  

 voldoende ernstig zijn,  

 levenslang aanwezig zijn geweest, en 

 levenslang disfunctioneren hebben veroorzaakt. 
 

Daarnaast onderzoekt de clinicus de comorbiditeit en differentiaaldiagnostiek, om ADHD van 
andere stoornissen te kunnen onderscheiden. Voor het diagnostisch onderzoek worden 
behalve de patiënt zo mogelijk ook de familieleden en de partner uitgenodigd om over het 
functioneren in eerdere levensfasen te rapporteren.  

Bij ouderen zal het niet altijd mogelijk zijn om een familielid die de patiënt zijn/haar hele 
leven kent uit te nodigen voor een hetero-anamnese vanwege de leeftijd, ziekte of 
overlijden. Hetero-anamnese vindt dan bij voorkeur plaats van broers of zusters, de 
(voormalige) partner, kinderen of langdurige vriend(-in). Hun bijdrage kan inzicht geven in 
het beloop en de ernst van de stoornis in de volwassenheid. Zo mogelijk kunnen bewaarde 
lagere schoolrapporten inzicht geven in het functioneren in de kindertijd.  
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Genetische factoren spelen een belangrijke rol bij ADHD. Zestig tot tachtig procent van de 
variantie voor ADHD wordt verklaard door genetische factoren, zoals is gebleken uit 
onderzoek bij monozygote tweelingen (55). Bij de diagnostiek van ADHD bij ouderen is het 
belangrijk om de familiaire belasting voor ADHD bij familieleden (broers en zussen, ouders, 
ooms, tantes, kinderen en kleinkinderen) uit te vragen. Niet zelden zal de herkenning van de 
diagnose bij een (klein)kind, aan de hulpvraag van de oudere hebben bijgedragen. 
 
Diagnostisch Interview voor ADHD (DIVA 2.0) 

De diagnostiek wordt verricht met behulp van het semi-gestructureerde Diagnostisch 
Interview Voor ADHD (DIVA 2.0) bij volwassenen (20). De eerste versie van dit interview 
verscheen in 2007, in 2010 kwam de DIVA 2.0, een herziene versie voorzien van een 
uitgebreidere inleiding. De DIVA 2.0 wordt door een professional die bevoegd is om 
psychiatrische stoornissen vast te stellen, afgenomen bij een patiënt, zo mogelijk in 
aanwezigheid van partner en/of familieleden/ goede vriend of kinderen, om zo retrospectief 
een goed beeld te krijgen van de symptomen gedurende de levensloop van de patiënt. Voor 
het stellen van de diagnose ADHD bij een oudere gaat het erom de aanwezigheid van de 
ADHD-symptomen zowel in de kindertijd als in de (latere) volwassenheid vast te stellen.  
 
De DIVA 2.0 bestaat uit drie onderdelen:  

1. het onderzoeken van de criteria voor aandachtstekort in de volwassenheid en 
kindertijd (9 items) 

2. het onderzoeken van de criteria van hyperactiviteit/impulsiviteit in volwassenheid en 
kindertijd (9 items) 

3. het onderzoeken van de mate van disfunctioneren door de symptomen gedurende 
de levensloop.  

 
Het disfunctioneren in het dagelijks leven wordt op vijf terreinen onderzocht: werk en 
opleiding, relatie en gezinsleven, sociale contacten, vrije tijd/hobby’s en 
zelfvertrouwen/zelfbeeld.  
 
Bij veel ouderen zal een actuele werksituatie niet meer van toepassing zijn. Dit terrein kan 
retrospectief onderzocht worden. 
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Voor de diagnose geeft de clinicus aan: 
- aan hoeveel criteria is voldaan op de symptoomdomeinen aandachtstekort en 

hyperactiviteit/impulsiviteit in kindertijd en volwassenheid; 
- of er significante beperkingen zijn op minstens twee terreinen die niet verklaard 

kunnen worden door een andere psychische stoornis; 
- of er aanwijzingen zijn voor een levenslang beloop van symptomen en beperkingen.  

 
In de DSM -5 is het afkappunt voor de huidige symptomen bij volwassenen op 5 van 9 
gesteld.  
Voor de diagnose ADHD op basis van de DSM-5 criteria dient het aantal symptomen in één 
of beide symptoomdomeinen, aandachtstekort en/of hyperactiviteit/impulsiviteit, zes of 
hoger te zijn in de kindertijd, en vijf of hoger in de volwassenheid. Het is uiteindelijk de 
diagnosticus die alle informatie weegt en besluit welke diagnosen vastgesteld dienen te 
worden.  
 
De DIVA 2.0 is gebaseerd op de DSM-IV TR – criteria voor ADHD, en recent gevalideerd bij 
volwassenen in Zweeds en Spaans onderzoek (56,57) Tot op heden is er geen gevalideerd 
Nederlands diagnostisch instrument beschikbaar voor de diagnostiek van ADHD bij ouderen. 
Zolang wordt gebruik gemaakt van de gevalideerde DIVA 2.0 voor volwassenen.  
 
 
Comorbiditeit/differentiaal diagnose 
 
Psychiatrische comorbiditeit 
In de diagnostische fase behoort behalve onderzoek naar ADHD, ook altijd onderzoek naar 
psychiatrische en somatische comorbiditeit plaats te vinden. De reden is enerzijds dat ADHD 
bijna altijd gepaard gaat met een of meer bijkomende stoornissen, en anderzijds dat de 
diagnose ADHD niet kan worden gesteld zonder differentiatie of afgrenzing van andere 
stoornissen (20).  
 
Van ouderen met ADHD is bekend dat ze vaker angst- en depressieve klachten hebben dan 
ouderen zonder ADHD (30,39). Bij jongere volwassenen met ADHD komen de eetbuistoornis, 
slaapstoornissen, stemmingsstoornissen, middelenmisbruik of -afhankelijkheid, en 
persoonlijkheidsstoornissen vaak voor; deze dienen ook te worden onderzocht bij ouderen 
(1,58,59). 
 
Bij de differentiaal diagnostiek dienen de volgende stoornissen te worden overwogen: 
depressieve stoornis, bipolaire stoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis en 
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neurocognitieve stoornissen. Met het goed uitvragen van de symptomen, het beloop 
(chronisch/episodisch) en de aanvang van de stoornis (kindertijd/volwassenheid) kan 
doorgaans onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende stoornissen. De verschillen 
en overeenkomsten tussen ADHD, bipolaire stoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis en 
neurocognitieve stoornissen staan in Tabel 1. 
 

 
 
Bij ouderen dient men specifiek alert te zijn op neurocognitieve stoornissen zoals beperkte 
cognitieve stoornis en dementie. De ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie zijn de 
meest voorkomende subtypen van dementie bij ouderen (60). Ook hier geldt dat de 
levenslange aanwezigheid van ADHD symptomen, ADHD differentieert van deze op latere 
leeftijd verworven syndromen. Bij het differentiëren van ADHD met deze syndromen is een 
hetero-anamnese noodzakelijk.  
Over het algemeen leidt neuropsychiatrische co-morbiditeit eerder tot remming, apathie, en 
energieverlies dan tot ontremming, met uitzondering van de meer frontaal gelocaliseerde 
pathologie zoals bij Frontotemporale dementie (FTD), bepaalde stadia van de ziekte van 
Alzheimer, vasculaire hersenschade of ruimte-innnemende processen waarbij frontale 

Tabel 1. De verschillen en overeenkomsten tussen ADHD, bipolaire stoornis, borderline 
persoonlijkheidsstoornis en neurocognitieve stoornissen (25)  
 

 ADHD Bipolair Borderline Neurocognitieve 
stoornissen 

Symptomen en beloop      

Stemmingswisselingen, 
Prikkelbaar 

X X X X 

Frequentie stemmings- 
wisselingen 

4-5 x/dag 2-3 dagen 4-5 x/dag 0-15x/dag 

Druk, hyperactief X X - Mogelijk 

Impulsief X X X Mogelijk 
Aandachtsproblemen X X - Mogelijk 

Verhoogd associatief X X - - 

Grootheidsideeën - X - - 
Seksuele ontremming - X - Mogelijk 

Begin kindertijd X +/- - - 

Chronisch/episodisch 
beloop 

Chronisch Episodisch Chronisch Chronisch 



 

 

 

 

 

 

 

13 

kernen en banen betrokken zijn. 
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Somatische comorbiditeit  
Behalve de bovengenoemde (neuro-)psychiatrische comorbiditeit, zijn er somatische 
stoornissen die kunnen overlappen met de symptomen van ADHD. Deze worden op indicatie 
uitgesloten:  

 endocriene aandoeningen, vooral hyperthyreoïdie en hyperparathyreoïdie 

 infectieuze aandoeningen, zoals neurosyfilis 

 (para)maligne aandoeningen, vooral bij longcarcinoom, ook zonder 
hersenmetastasen 

 medicatie: een te hoge dosis bronchodilatatoren, antipsychotica (acathisie) en thyrax 
kunnen symptomen geven die op ADHD lijken. 

 
Vergelijkbaar met psychiatrische comorbiditeit geldt ook voor de somatische comorbiditeit 
dat het verschil in leeftijd waarop deze debuteren helpt bij onderscheid van de levenslange 
aanwezigheid van de ADHD symptomen. Bij somatische comorbiditeit is het aangewezen 
advies aan de specialist te vragen.  
 
Meetinstrumenten 
 
Psychiatrische comorbiditeit 
As I 
Om comorbide psychiatrische en cognitieve as I stoornissen uit te vragen bij ouderen met 
ADHD wordt aangeraden om de Mini Internationaal Neuropsychiatrisch Interview (MINI-
Plus) 5.0.0 èn de de Montreal Cognitive Assessment (MoCA) af te nemen.  
 
De MINI-Plus 5.0.0 is een geschikt instrument voor de dagelijkse psychiatrische praktijk om 
op gestandaardiseerde wijze DSM-IV-diagnosen vast te stellen. Vergeleken met andere 
diagnostische instrumenten, zoals de SCID en de CIDI, is de korte afnameduur een belangrijk 
voordeel. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de MINI voldoende tot goede kappawaarden 
heeft; hetzelfde geldt voor de sensitiviteit, de specificiteit en de negatieve en positieve 
predictieve waarden (61,62). 
 
Beperkte cognitieve stoornissen 
Om beperkte cognitieve stoornissen te detecteren kan gebruik worden gemaakt van 
screeningsinstrumenten, zoals de Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Verschillende 
cognitieve domeinen worden beoordeeld: aandacht en concentratie, executieve functies, 
geheugen, taal, visuo-constructieve vaardigheden, conceptueel denken, rekenen en 
oriëntatie. Afname van de MoCA neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Het maximum 
aantal te behalen punten is 30, een score van 26 punten of hoger wordt beschouwd als 
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normaal cognitief functioneren (33,34). Bij het gebruik van deze cut-off score heeft de MoCA 
een betere sensitiviteit om beperkte cognitieve stoornissen te detecteren dan de Mini 
Mental State Examination (MMSE) (Sensitiviteit MoCa 90% vs 18% met MMSE) (63). De 
gemiddelde MoCa score voor beperkte cognitieve stoornis is 22 (range 19-25) (64).  

Als de score op de MoCa aanwijzingen geeft voor een verminderd cognitief vermogen, en er 
twijfel is over wat er daadwerkelijk aan de hand is, dient er een CAMCOG of een 
Neuropsychologisch Onderzoek (NPO) uitgevoerd te worden naar cognitieve stoornissen of 
dementie (65). Met een NPO kan goed onderscheid gemaakt worden tussen normaal 
cognitief functioneren bij een oudere en een dementie. Hier bij is sprake van een sensitiviteit 
van >80% en een specificiteit van >90% voor het vaststellen van dementie in vergelijking met 
de gemiddelde cognitieve achteruitgang (66). Als de belastbaarheid van de patiënt het 
toelaat kunnen meerdere specifieke psychologische testen worden toegevoegd om de 
diagnostiek verder te ondersteunen.  

As II  

Bij vermoeden van een persoonlijkheidsstoornis kan ev. de Structured Clinical Interview for 
DSM-IV Axis II Personality Disorders (SCID-II) afgenomen worden. Het instrument bestaat uit 
modules voor alle elf persoonlijkheidsstoornissen, waarbij de vragen zijn gegroepeerd naar 
stoornis. Daarnaast is een appendix toegevoegd voor classificatie van de depressieve en 
passief-agressieve persoonlijkheidsstoornis. De afname per persoonlijkheidsstoornis start 
met een open vraag, waarna om toelichting gevraagd wordt. Per stoornis worden op deze 
manier de criteria doorlopen, die men op een 3-puntsschaal scoort (1=criterium is afwezig of 
onjuist; 2=criterium is twijfelachtig; 3=criterium is aanwezig of juist). De 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is redelijk tot goed (К=0,65-1,00) en de test-
hertestbetrouwbaarheid bij een kort tijdsinterval bleek ook redelijk tot goed (К=0,63)(67) . 

Somatische comorbiditeit 

Om somatische comorbiditeit op een systematische manier uit te vragen kan gedacht 
worden aan de De Cumulative Illness Rating Scale Geriatrics (CIRS-G). Het instrument bestaat 
uit 13 categorieën van aandoeningen. In een interview met de patiënt wordt nagegaan 
welke aandoeningen de patiënt heeft en in welke mate. Wanneer een aandoening aanwezig 
is, wordt de ernst ervan aangegeven met een score van 1 tot 4 (respectievelijk een milde 
aandoening zonder invloed op normale activiteiten tot een zeer ernstige aandoening met 
noodzaak tot onmiddellijk handelen). De totaalscore ligt tussen 0 en 52, waarbij een hogere 
score staat voor meer en/of ernstigere aandoeningen (68).  
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Behandeling van ADHD bij ouderen 

Behandeling van ADHD  

De behandeling van ADHD bestaat uit: 
 
• Psycho-educatie 
• Medicatie 
• Lotgenotencontact 
• Coaching / Cognitieve therapie 
• Psychotherapie 

De behandeling worden hieronder kort besproken. 

Psycho-educatie 

Een behandeling voor ADHD begint altijd met psycho-educatie of voorlichting over ADHD, 
over de behandelvolgorde in geval van comorbiditeit en over de inhoud van de behandeling 
(20). Dit is nodig om informatie over te dragen aan de patiënt, zodat deze weet waar hij aan 
begint, voor welke diagnose(n) behandeling wordt aangeboden en wat hij/zij daarvan mag 
verwachten. Psycho-educatie is noodzakelijk voor de acceptatie van de diagnose(n) en om 
bewuste keuzes te kunnen maken voor bepaalde onderdelen van de behandeling. Psycho-
educatie over de gevolgen van ADHD kan helpen in relaties en sociale contacten en bij een 
betere dagindeling bij ouderen met ADHD. Partners van patiënten met ADHD hebben ook 
behoefte aan informatie en aan het uitwisselen van ervaringen. De familie wordt in elk geval 
vanaf het begin betrokken bij de diagnostiek tijdens de intake en indien gewenst ook bij de 
behandeling. De partner is bij voorkeur aanwezig als psycho-educatie wordt gegeven over de 
gestelde diagnose(n) en het behandelplan. 
 
Psycho-educatie bij ouderen met ADHD komt overeen met de psycho-educatie bij 
volwassenen met ADHD, waarbij er mogelijk meer vraag is naar voorlichting over de 
gevolgen van de diagnose ADHD op oudere leeftijd. Veel ouderen zijn zich eerder niet 
bewust geweest van de diagnose, maar herkenden zich in het gedrag en de problemen van 
hun kinderen of kleinkinderen.  
 
Momenteel wordt er onderzoek gedaan op de Levenslooppoli ADHD van PsyQ bij ouderen 
van 55 jaar en ouder, naar belangrijke behandelthema’s. De resultaten zullen t.z.t. worden 
toegevoegd aan dit behandelprotocol.  
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Medicatie 
Stimulantia (methylfenidaat en dexamfetamine) zijn de eerste keuze in de medicamenteuze 
behandeling van volwassenen met ADHD volgens de Richtlijn ADHD bij volwassenen van de 
NVvP (2015), evenals in andere internationale richtlijnen (1,69–73). Mocht deze medicatie 
niet effectief zijn of teveel bijwerkingen geven, dan kan atomoxetine als tweede keuze 
overwogen worden (69). De derde keus is buproprion (69).  

In Nederland is voor de medicamenteuze behandeling van volwassenen met ADHD alleen 
atomoxetine geregistreerd, terwijl stimulantia op basis van onderzoek de eerste keus 
medicijnen zijn. De Amerikaanse FDA heeft vier stimulantia en een non-stimulans erkend 
voor de behandeling van ADHD bij volwassenen. 

In situaties, waar een medicijn wel door de overheid voor menselijk gebruik is toegelaten, 
maar niet voor een specifieke indicatie terwijl het medicijn toch de beste behandelkeuze is, 
is het in de klinische praktijk gebruikelijk dat artsen op basis van wetenschappelijk bewijs en 
na afweging van werkzaamheid en veiligheid “off-label” voorschrijven. 

Bij ouderen met ADHD dient de clinicus extra alert te zijn op comorbide somatische 
stoornissen, de mogelijke effecten van ADHD medicatie op deze stoornissen en de overige 
medische behandeling. In Bijlage 1 worden alle besproken medicijnen uitvoeriger 
beschreven.  

Voor alle medicatie geldt dat bij ouderen rekening moet worden gehouden met een 
veranderd metabolisme vergeleken met volwassenen. Daarom wordt altijd begonnen met 
een lage dosis, bijvoorbeeld 1dd oros-methylfenidaat 18 mg, of kortwerkend methylfenidaat 
2 dd 5 mg, en wordt op geleide van effect en bijwerkingen voorzichtig verhoogd naar de 
optimale dosering voor de individuele patiënt.  
 
De stimulantia methylfenidaat en dexamfetamine hebben duidelijke, dosisgebonden 
cardiovasculaire effecten. Door hun sympathicomimetische werking verhogen ze het 
vrijkomen van catecholamines, waaronder noradrenaline, wat van invloed is op de perifere 
α- en β-adrenerge receptoren. α-adrenerge stimulatie veroorzaakt vasoconstrictie en een 
toename van de perifere weerstand. β-adrenerge stimulatie leidt tot een verhoogde hartslag 
en een verhoogd slagvolume. Als gevolg van beide effecten kan bloeddrukverhoging 
optreden. Cardiovasculaire bijwerkingen (hartkloppingen, tachycardie en dyspnoe) dienen 
gemonitord te worden voor en na de medicamenteuze behandeling. Indien de bijwerkingen 
hinderlijk zijn dient de dosis, het middel of behandeling van de bijwerking (her)overwogen te 
worden (69). 
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Vastgesteld is dat het gebruik van stimulantia leidt tot een lichte verhoging van de bloeddruk 
(gemiddeld met 1-5 mmHg) en van de polsslag (4-10 slagen/minuut) bij volwassenen. Deze 
veranderingen zijn vrijwel steeds klinisch onbetekenend, maar het langetermijn effect 
hiervan is onbekend. Er zijn geen aanwijzingen voor een significante verlenging van het QT-
interval op het ECG door stimulantia (69).  
 
Uit lange termijnonderzoek blijkt dat het cardiovasculaire risico voor volwassenen beperkt is 
(69). Wel blijkt uit een review over twee van drie onderzoeken bij volwassenen, dat 
stimulantia-gebruik geassocieerd is met slechtere cardiovasculaire uitkomsten (TIA, 
hartritmestoornissen) (69,74–76). Beperkingen van deze onderzoeken waren onder andere 
selectie bias en het niet goed controleren voor confounders. Ondanks de beperkingen van 
deze onderzoeken is het raadzaam om voorafgaand aan behandeling met stimulantia bij 
ouderen eerst de risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen in kaart te brengen en 
zo nodig te behandelen.   
 
De bijwerkingen van stimulantia, verhoogde bloeddruk en polsslag, kunnen bestaande 
hartproblemen bij ouderen mogelijk verergeren. Bij het voorschrijven van stimulantia bij 
ouderen dient hiermee rekening te worden gehouden. In Bijlage 2 is een screening voor 
cardiovasculaire risicofactoren opgesteld die gebruikt kan worden voorafgaande aan de 
medicamenteuze behandeling bij patienten van 50 jaar en ouder.  
 

Methylfenidaat 
Methylfenidaat is een indirect werkend sympathicomimeticum, dat in de hersenen de 
dopaminerge en noradrenerge neurotransmissie versterkt. Uit neuro-imagingonderzoek 
blijkt dat methylfenidaat de dopamine-transporter blokkeert, waardoor de heropname 
wordt geremd en de hoeveelheid beschikbare dopamine voor neurotransmissie toeneemt 
(43,44). Het effect hiervan is een afname van de ernst van de kernsymptomen van ADHD: 
minder onrust, impulsiviteit, concentratieproblemen en stemmingswisselingen.  
 
Bij ouderen zijn nog geen randomized controlled trials (RCT) uitgevoerd naar de effectiviteit 
van methylfenidaat op de ADHD kernsymptomen. Wel zijn er case-studies gedaan die een 
gunstig effect van de medicatie beschrijven. Da Silva beschrijft een 67-jarige vrouw die 
gediagnosticeerd werd met ADD (32). Ze kreeg drie maal daags 10 mg methylfenidaat 
voorgeschreven. Na de tweede week rapporteerde zij (en haar familie) sterke vooruitgang 
van haar concentratie en overzicht over dagelijkse activiteiten. Een soortgelijke ervaring 
beschrijft Biederman bij een 55-jarige man die gediagnosticeerd werd met ADHD (33). Hij 
kreeg ook drie maal daags 10 mg methylfenidaat voorgeschreven en gaf aan dat de 
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medicatie “meteen werkte” en hem hielp met focussen en taken afmaken. De enige pilot-
studie tot nu toe naar de medicamenteuze behandeling van ouderen met ADHD is 
uitgevoerd in Israël bij 11 ouderen met ADHD in de leeftijd van 56 tot 70 jaar (79). Iedere 
oudere kreeg methylfenidaat voorgeschreven, waarbij de dosering, frequentie van 
toediening en werkingsduur van het middel verschilden. Drie van de elf ouderen kregen 
driemaal daags methylfenidaat (25mg of 30mg), vijf ouderen kregen tweemaal daags 
methylfenidaat (22,5mg - 35mg), twee ouderen kregen methylfenidaat met vertraagde 
afgifte (60mg) en een oudere kreeg OROS-methylfenidaat, 108mg/dag voorgeschreven. 
Twee van de elf deelnemers stopten met de medicatie vanwege uitblijvende verbetering van 
de klachten, de anderen ondervonden wel verbetering op het gebied van de aandacht en de 
impulsiviteit. Uit deze studie blijkt dat ouderen met ADHD een vergelijkbare dagelijkse dosis 
nodig kunnen hebben als volwassenen met ADHD. Hoewel RCT’s nodig zijn om de 
effectiviteit en veiligheid van methylfenidaat te onderzoeken bij ouderen, laten deze eerste 
pilot studies zien dat methylfenidaat ook bij ouderen een positieve werking kan hebben op 
de ADHD symptomen. 
 
Een aantal bekende bijwerkingen van methylfenidaat wordt gerapporteerd, zoals: droge 
mond, verminderde eetlust, gastro-intestinale bijwerkingen, angst, hartkloppingen, 
slaapproblemen en hoofdpijn. Tijdens de medicamenteuze behandeling moeten deze 
bijwerkingen systematisch geëvalueerd worden.  

Hoewel de behandeling met methylfenidaat nog niet is onderzocht bij ouderen met ADHD, is 
methylfenidaat wel gebruikt en onderzocht bij ouderen met depressie en dementie. Dit 
onderzoek kan informatie geven over de effecten en veiligheid van methylfenidaat bij 
oudere patiënten in het algemeen.  

Behandeling met methylfenidaat bij ouderen met depressie en dementie 

In het verleden zijn diverse gevalsbeschrijvingen gepubliceerd over de succesvolle 
behandeling met stimulantia van therapie-resistente depressie bij ouderen. Stimulantia 
werden zelfs gegeven aan patiënten met ernstige lichamelijke aandoeningen en aan 
patiënten na hartchirugie (80–82). Een snelle verbetering van de stemming zonder ernstige 
bijwerkingen werden gerapporteerd.  

In recenter dubbel-blind gecontroleerd onderzoek werd methylfenidaat toegevoegd aan de 
behandeling met citalopram bij 143 ouderen met depressie (83). De doseringen van 
citalopram varieerden van 20-60mg/dag, en van methylfenidaat van 5-40 mg/dag. De 
gemiddelde verbetering van de stemming verliep sneller en beter in de groep met de 
combinatie behandeling vergeleken met de groepen die een van de twee medicijnen 
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gebruikten. Er waren geen verschillen in aantal bijwerkingen, mate van drop-out en redenen 
voor drop-out tussen de ouderen die alleen citalopram, alleen methylfenidaat of die beide 
middelen gebruikten. Wel was er een significante verhoging van de hartslag in de alleen-
methylfenidaat groep en in de methylfenidaat + citalopram groep, maar niet in de alleen-
citalopramgroep. De sterkste verhoging van de hartslag trad op in de methylfenidaat + 
citalopram groep. De uitkomsten van dit onderzoek dienen met voorzichtigheid 
geïnterpreteerd te worden. De US Food and Drug Administration adviseert bij ouderen een 
maximale dosering citalopram van 20 mg/dag vanwege mogelijke cardiale bijwerkingen.  
Dit onderzoek laat zien dat het te overwegen is om een oudere met ADHD èn een 
depressieve stoornis naast citalopram ook met methylfenidaat te behandelen, mits de 
clinicus grondig de somatische comorbiditeit evalueert en de cardiale parameters volgt voor 
en tijdens de behandeling.  
 

Een review over behandeling met methylfenidaat bij patiënten met dementie concludeert 
dat methylfenidaat kan worden toegepast voor apathie in deze groep (84). 
Psychostimulantia waren niet effectief voor algemene gedragsproblemen of cognitieve 
symptomen bij dementie.  

Een latere studie bij 60 patiënten die met methylfenidaat werden behandeld voor apathie bij 
de ziekte van Alzheimer, liet een significante verbetering zien van de apathie en een trend 
voor verbetering van de globale cognitie, met minimale bijwerkingen. Twee van de 60 
patiënten hadden ernstige bijwerkingen zoals wanen, agitatie, woede en prikkelbaarheid en 
slaapproblemen (85).  

Het is niet bekend of behandeling met stimulantia bij ouderen met ADHD en beperkte 
cognitieve achteruitgang of dementie, voordelen biedt voor een of beide stoornissen. 
Hiernaar moet onderzoek worden gedaan.  

 
Dexamfetamine  
De amfetamines verhogen de afgifte van dopamine en noradrenaline in de synaps. Van deze 
groep psychostimulerende middelen is in Nederland alleen dexamfetamine beschikbaar. 
Dexamfetamine bevordert de dopaminerge neurotransmissie, maar via een ander 
aangrijpingspunt dan methylfenidaat. Om deze reden is het de moeite waard om met 
dexamfetamine te behandelen als methylfenidaat niet effectief is (69). 
 
Er is ook een langwerkende vorm van dexamfetamine beschikbaar in Nederland: 
dexamfetamine retard Regenboog. Dit middel werkt bij volwassenen gem. 8 uur per 
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dosering, zodat met een 1-2 maal daagse dosering kan worden volstaan. 
 
Bij ouderen met ADHD zijn er nog geen onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit en 
bijwerkingen van dexamfetamine. Wel is in een case studie de behandeling met 
dexamfetamine van een 81-jarige man met ADHD beschreven (45). De patiënt profiteerde 
het meest met doseringsschema van 5mg – 2,5 mg - 5mg – 2,5 mg - 5mg (intervallen van 3 
uur). Bij evaluatie na vier weken bleek een duidelijke afname van de ernst van de ADHD 
symptomen, welke verbetering werd bevestigd door zijn echtgenote. In de aanvangsfase 
rapporteerde hij nervositeit en hartkloppingen als bijwerkingen, deze waren volledig 
verdwenen na vier weken.  
 
Bijwerkingen die worden gerapporteerd door volwassenen met ADHD bij het gebruik van 
dexamfetamine zijn onder andere slaapstoornissen (en slapeloosheid), droge mond, 
gewichtsverlies, anorexie, verminderde eetlust, misselijkheid, diarree, prikkelbaarheid, 
spierspanning en angst. 
 
 
Atomoxetine 
Atomoxetine is een hoog-selectieve remmer van de presynaptische 
noradrenalinetransporter (86). Anders dan bij de stimulantia gaat het niet primair om 
dopaminerge beïnvloeding, maar om remming van de heropname van noradrenaline in de 
synaps (69). Een belangrijk voordeel van atomoxetine is dat het geen risico op misbruik met 
zich meebrengt, wat belangrijk kan zijn bij de behandeling van verslaafde patiënten met 
ADHD (87,88). Een ander voordeel is dat het langdurig (24 uur) werkt.  
 
Uit onderzoek blijkt dat atomoxetine bij volwassenen met ADHD effectief kan zijn in het 
verminderen van ADHD-symptomen (89–91). Bij ouderen met ADHD zijn er nog geen RCT- 
onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit en bijwerkingen van atomoxetine.  
 
Genoemde bijwerkingen van atomoxetine door volwassenen zijn: droge mond, duizeligheid, 
verminderde eetlust, misselijkheid, slapeloosheid en vermoeidheid. 
 

Bij volwassenen met ADHD is atomoxetine een geschikt behandelalternatief voor diegenen 
die onvoldoende effect ervaren van stimulantia of deze middelen niet verdragen. Dit kan ook 
gelden voor ouderen met ADHD.  
 
 

Bupropion 
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Bupropion is een atypisch antidepressivum, dat de noradrenerge en dopaminerge 
neurotransmissie stimuleert door blokkade van de heropname van deze neurotransmitters. 
 
Er is wetenschappelijk bewijs voor effectieve behandeling van ADHD symptomen bij 
volwassen met buproprion (69). Vijf onderzoeken vond een significante verbetering van de 
ADHD-symptomen bij gebruik van bupropion (92–95).In tegenstelling tot deze onderzoeken 
vonden twee andere onderzoeken geen verbetering van ADHD symptomen, maar wel een 
algehele klinische verbetering (96,97).  
 
Bij ouderen met ADHD zijn er nog geen onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit en 
bijwerkingen van bupropion. Wel blijkt uit RCT onderzoek bij ouderen dat bupropion veilig 
en effectief is voor depressie (98,99).  
 
Voor volwassenen met ADHD is buproprion een geschikt behandelalternatief voor diegenen 
die onvoldoende effect ervaren van stimulantia of atomoxetine of deze middelen niet 
verdragen. Dit kan ook gelden voor ouderen met ADHD.  
 
Bijwerkingen van buproprion zijn: droge mond, hoofdpijn en slapeloosheid. Er is bij hogere 
doseringen kans op epileptische insulten. Een voorgeschiedenis van epilepsie dient altijd 
uitgevraagd te worden. Zo nodig dient een consult neurologie aangevraagd te worden.  
 
 



Lotgenotencontact 
Aangeraden wordt om patiënten die de diagnose ADHD hebben gekregen te informeren 
over het bestaan van patiëntenvereniging Impuls & Woortblind, een vereniging voor 
volwassenen met ADHD en aanverwante stoornissen. Hoewel ze zich vooral richten op 
jongere volwassenen kan hun website http://www.impulsenwoortblind.nl veel informatie 
bieden voor ouderen met ADHD. Verder worden er lotgenotenavonden, symposia en 
laagdrempelige ADHD-cafés georganiseerd waar ouderen met ADHD aan deel kunnen 
nemen.  
 
Coaching/cognitieve therapie 
In de literatuur wordt regelmatig onderscheid gemaakt tussen het begrip coaching bij ADHD 
en psychotherapie (met name cognitieve gedragstherapie) (25,57). Bij coaching ligt de focus 
op de levensgebieden waarin de ADHD symptomen en executief functioneren negatief 
interfereren, bijvoorbeeld in werk of opleiding. Bij psychotherapie is meer aandacht voor het 
hele (emotionele) functioneren van de patiënt en is diagnostiek een belangrijk onderdeel 
van de behandeling. Bij coaching zijn cognitieve gedragsinterventies overigens vaak 
onderdeel van de behandeling (20).  
 
Coaching vormt een belangrijke aanvulling op de medicamenteuze behandeling. De 
benadering door de behandelaar is directief. In de coaching is er veel aandacht voor vaak 
voorkomende problemen als slaapproblemen, faalangst, een negatief zelfbeeld en 
depressieve klachten die het gevolg kunnen zijn van ADHD. Ook is er aandacht voor relatie-, 
sociale, en financiële problemen, en voor acceptatie van de diagnose. In de individuele 
behandeling bij de coach komen naast de problemen gerelateerd aan ADHD ook de 
comorbide stoornissen aan bod.  
 
Coaching kan zowel individueel als in groepsverband of online aangeboden worden. Het 
voordeel van coaching in de groep is dat patiënten elkaar ontmoeten en veel steun ontlenen 
aan herkenning en erkenning van hun levensverhaal. Omdat ADHD bij ouderen nog niet vaak 
wordt (h)erkend, zullen de mogelijkheden van groepsbehandeling toenemen als de stoornis 
bekender wordt.  
 
Bij coaching kan gedacht worden aan psycho-educatie, praktische vaardigheden leren op het 
gebied van planning en organisatie, doelen stellen, omgaan met afleidbaarheid, het 
verbeteren van het zelfbeeld en de (vaak verlate) slaapfase. Bij ouderen met ADHD zijn er 
naast bovengenoemde thema’s mogelijk andere thema’s belangrijk in de behandeling. 
Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de behandelthema’s die ouderen met ADHD 
belangrijk vinden. De resultaten zullen worden toegevoegd aan dit behandelprotocol.  
 
Alleen praktische vaardigheden aanleren is vaak onvoldoende. Het is van belang ook de 
negatieve gedachten en het negatieve zelfbeeld aan te pakken en patiënten inzicht te geven 
in hoe deze hen kunnen belemmeren bij het aanleren van vaardigheden. ADHD is er altijd 
geweest vanaf de kindertijd, dit betekent dat er vaak een grote achterstand bestaat in 
praktische organisatorische en sociale vaardigheden, die niet op korte termijn is in te halen. 
Taken kunnen hierdoor met een negatieve attitude worden benaderd of de patiënt is 
inmiddels zo negatief over zichzelf gaan denken dat hij of zij er niet eens meer aan begint. 
Vermijding, faalangst, weerstand, schaamte, hoge eisen en perfectionisme spelen vaak een 
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rol. De coach probeert patiënten bewust te maken van deze processen. Cognitieve 
gedragstherapie kan ingezet worden bij een negatief zelfbeeld als gevolg van ervaringen met 
falen.  
 

Een andere vorm van cognitieve training is het leren beheersen van impulsief gedrag. Een 
groot aantal mensen met ADHD is te impulsief. Mensen met impulsproblemen hebben 
achteraf bijna altijd spijt van wat ze hebben gedaan. Ook schamen zij zich dikwijls. In ieder 
geval nemen ze zich voor om het nooit meer te doen. Helaas vervallen ze even later vaak 
toch weer in dezelfde fout. Tijdens impulscontrolebeheersing leren patiënten in een aantal 
stappen vaardigheden die kunnen helpen om impulsen tijdig te herkennen om deze daarna 
beter te kunnen beheersen. De methode kan individueel of in groepsverband worden 
aangeboden. De training is met name bedoeld voor impulsief gedrag als agressie, impulsief 
aankopen doen en impulsieve eetbuien. Medicatie voor ADHD zal in het algemeen ook 
zorgen voor een vermindering van impulsief gedrag, waaronder de verbale impulsiviteit.  
 
Acceptatie  
De acceptatie van de diagnose blijkt een terugkerend thema waar veel volwassen patiënten 
mee worstelen en waar de behandelaar steeds op bedacht moet zijn. Dit zal ook gelden voor 
de oudere volwassene waar de diagnose pas op latere leeftijd is gesteld. De betekenis van de 
diagnose en van de voorgestelde behandeling dienen te worden onderzocht bij elke patiënt. 
Er kan zowel opluchting, als verdriet of boosheid zijn als de diagnose wordt gesteld. Bij 
ouderen met ADHD kan er een rouwreactie zijn om hun ‘ verloren jaren’ zonder begrip of 
ondersteuning bij hun symptomen en klachten.  
 
 
Psychotherapie 
Wanneer er sprake is van zeer hardnekkige faalangst of negatief zelfbeeld kan  
schematherapie overwogen worden. Veel patiënten hebben vanaf de kindertijd negatieve 
feedback gehad op hun gedrag en functioneren, vaak zonder dat zij begrepen wat ze 
verkeerd deden en zonder dat ze hun gedrag konden veranderen. Sommigen hebben 
hierdoor een attitude ontwikkeld dat ze ‘het toch nooit goed kunnen doen’ en wijten de 
problemen aan de omgeving. Anderen passen zich overmatig aan de wensen van anderen 
om zo kritiek te voorkomen, uit schaamte voor herhaald optredende chaos of schade. Dit 
gedrag leidt tot subassertiviteit en faalangst, en het gevoel het eigen leven niet zelf te 
kunnen sturen. Typische schema’s die bij volwassenen met ADHD voorkomen zijn “Ik kom 
niet tot mijn recht, ik ben een loser, en “Ik kan niet op mezelf vertrouwen om te bereiken 
wat ik wil” (101).  
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Aan patiënten die ten gevolge van de levenslang aanwezige ADHD, persoonlijkheidstrekken 
hebben ontwikkeld die disfunctioneel zijn in het dagelijkse leven kan schematherapie 
aangeboden worden. Er is een pilotstudie gedaan naar schematherapie bij volwassenen met 
ADHD. De patiënten waren bij voorkeur ingesteld op medicatie voor ADHD en waren in de 
laatste fase van hun behandeling (102). De pilotstudie laat zien dat er een duidelijke afname 
is van invaliderende persoonlijkheidstrekken.  
 
Er is maar weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van schematherapie bij ouderen. 
Een expertstudie heeft geleid tot consensus onder Nederlandse en Belgische experts dat 
schematherapie ook toepasbaar is bij ouderen boven de leeftijd van 60 jaar (103). Bij 
ouderen van 60-78 jaar met kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis en/of 
recidiverende depressies bleek schematherapie in groepsvorm tot significante afname van 
klachten te leidden (104). 
 
Bij ouderen met ADHD kan, wanneer er hardnekkige cognities zijn die onvoldoende aan bod 
kwamen in eerder behandelaanbod, gedacht worden aan (individuele) schematherapie.  

 

Comorbiditeit 

Elke behandeling dient te volgen na zorgvuldige diagnostiek van ADHD en comorbide 
stoornissen. Wanneer er psychiatrische comorbiditeit is, dient de behandeling zich te richten 
op zowel ADHD en de comorbide stoornis. In het algemeen dienen de meest ernstige of 
hinderlijke psychiatrische stoornissen als eerste behandeld worden, zoals een ernstige angst- 
of depressieve stoornis, manie, verslaving of psychose (1).  
 
Middelenmisbruik 
Wanneer er verslaving aan middelen is, dan moet patiënt verwezen worden naar specifieke 
hulpverlening. Als patiënt onder begeleiding van de coach zelf het middelengebruik kan 
minderen, hoeft geen verwijzing plaats te vinden. Het middelenmisbruik dient zo veel 
mogelijk te worden gestaakt of geleidelijk te worden afgebouwd voor de behandeling met 
medicatie start. De rol van de coach bij het staken van het middelengebruik richt zich vooral 
op motiveren. Samen met de patiënt worden de voor- en nadelen op de korte en lange 
termijn geïnventariseerd, zowel van het gebruik van middelen als van het ermee stoppen. 
Daarnaast wordt het gebruik gemonitord en wordt de functie van het gebruik, en de 
risicomomenten onderzocht. Ten slotte wordt er samen met de patiënt op zoek gegaan naar 
alternatief gedrag: bijvoorbeeld naar buiten gaan, sporten, of een vriend(in) bellen (20).  
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Angststoornissen 
Indien er een comorbide angststoornis is, is het advies deze eerst medicamenteus te 
behandelen en daarna pas de ADHD. Redenen hiervoor zijn dat patiënten met een 
onbehandelde angststoornis vaak met een toename van angstklachten reageren op ADHD-
medicatie. Dit is begrijpelijk gezien de versnelde hartslag of hartkloppingen die stimulantia 
kunnen veroorzaken. Deze kunnen door een patiënt met angstklachten (in de 
voorgeschiedenis) als angstig worden ervaren. Klinische ervaring heeft geleerd dat deze 
bijwerking na een behandeling met bijvoorbeeld een Selective Serotonin Reuptake Inhibitor 
(SSRI) beter wordt verdragen, terwijl dit niet het geval lijkt na cognitieve therapie. 

 
Onderzoeksbevindingen op het gebied van het gebruik van SSRI's voor depressie en 
angststoornissen bij ouderen vinden steeds meer aanwijzingen dat deze middelen even 
effectief zijn en over het algemeen even goed verdragen worden door oudere als door 
jongere volwassenen (105).  
 
Indien een patiënt veel last heeft van angstklachten of als deze nog steeds op de voorgrond 
staan na behandeling met medicatie, wordt met cognitieve gedragstherapie gestart. De 
behandeling van angstklachten met alleen cognitieve gedragstherapie zonder dat de ADHD 
behandeld is, kan lastig zijn. In deze vorm van behandeling wordt van de patiënt veel 
gevraagd wat betreft het maken van huiswerkopdrachten; hiertoe is een patiënt met 
onbehandelde ADHD vanwege concentratieproblemen, vergeetachtigheid en chaos vaak 
minder goed in staat. 
 
Depressie  
Bij volwassenen met ADHD is bekend dat de kans groot is op afhaken uit zorg als er niet snel 
verbetering optreedt in de klachten. (20). Daarom wordt er vaak voor gekozen om 
comorbide depressie te behandelen met een SSRI, in plaats van met een effectieve vorm van 
psychotherapie voor deze stoornis (die twaalf tot zestien weken duren). Na vier tot zes 
weken behandeling met een SSRI kan bij afname van de klachten gestart worden met de 
toevoeging van de medicatie voor ADHD. De ervaring is verder dat langerdurende 
psychotherapeutische behandelingen voor comorbide stoornissen, zonder dat de ADHD 
medicamenteus is behandeld, vaak niet worden afgemaakt.  
 
Voor psychologische behandeling van depressie kan gedacht worden aan Interpersoonlijke 
Psychotherapie (IPT), Cognitieve Gedragstherapie (CGT).  
 
Voor medicamenteuze behandeling van de depressieve stoornis bij ouderen zijn de SSRI's 
citalopram en sertraline, eerste keuzemiddelen vanwege de geringe bijwerkingen (106). 
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Voor het starten van een SSRI wordt aanbevolen bij ouderen het serumnatriumgehalte te 
bepalen als er andere risicofactoren zijn, zoals het gebruik van diuretica. Bij enige verdenking 
op een hyponatriëmie dient de bepaling te worden herhaald (106). Klachten bij snel 
ontstane hyponatriemie zijn: misselijkheid, malaise, moeheid, en spierzwakte (bij serum 
natrium 120 – 130 mmol/l. Hoofdpijn, traagheid, epileptische insulten, coma en 
ademstilstand kan voorkomen als het natrium daalt onder de 115 - 120 mmol/l. 
 
 
Winterdepressie 
Het voorkomen van winterdepressie bij volwassenen met ADHD wordt geschat op 27% 
(107).  
Hoewel er bij ouderen met ADHD nog geen onderzoek is gedaan is het, gezien de prevalentie 
bij volwassenen, belangrijk om er aandacht aan te besteden in de behandeling.  
 
Voor een winterdepressie kan er op de volgende signalen gelet worden in het najaar en de 
winter: 

o De patiënt heeft minimaal twee jaar achtereen een sombere stemming die verbetert 
in het voorjaar en niet uitsluitend toe te schrijven is aan terugkerende 
seizoengebonden stressfactoren. 

o Er zijn atypische symptomen: 

 meer slaapbehoefte: langer slapen, bed niet uitkomen, ’s middags willen 
slapen 

 toename eetlust, met name koolhydraatrijk voedsel 

 toename gewicht 
 
Lichttherapie is een bewezen effectieve behandeling voor winterdepressie. De lichttherapie 
bestaat uit een kuur van op vijf aaneengesloten dagen, dertig minuten toediening van intens 
wit licht (10.000 lux), dat in de ogen moet vallen. Patiënten zitten voor een lichtbak die op 
ooghoogte is geplaatst, op 20-30 cm afstand. De patiënt hoeft niet steeds in het licht te 
kijken, lezen of muziek luisteren en af en toe in het licht kijken is voldoende. Deze 
behandeling is bij 50-80% effectief en snelle behandeling aan het begin van de 
winterdepressie voorkomt terugval tijdens de rest van het seizoen.  
 
Hoewel er geen duidelijke contra-indicaties zijn voor lichttherapie, behalve bij 
retinopathieën, sluiten studies routinematig patiënten met glaucoom en cataract uit (108). 
Bij cataract bereikt het licht waarschijnlijk minder goed de retina en zou de kuur langer 
kunnen duren. Sommige van deze patiënten profiteerden van lichttherapie in een open 
behandeling; dit echter alleen na oftalmologische monitoring (108).  
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Er kunnen de volgende bijwerkingen van lichttherapie optreden: hoofdpijn, misselijkheid, 
droge en geïrriteerde ogen en slijmvliezen, lichte huidverbranding, overactiviteit, irritatie, 
emotionele labiliteit en slapeloosheid. Indien er gevoeligheid voor bestaat is er kans op 
hypomane ontremming.  
 
Bipolaire stoornis 
Bij een bipolaire stoornis of een (hypo)manie moet gestart worden met een 
stemmingsstabilisator. Wanneer de manie al verder ontwikkeld is, kan opname nodig zijn. 
Een bipolaire II stoornis kan vaak ambulant behandeld worden. Coaching kan zich richten op 
psycho-educatie (bijvoorbeeld het onderscheid tussen ADHD en een bipolaire stoornis, het 
belang van een goed slaapritme), therapietrouw en het voorkomen van een recidief. Indien 
nodig kan een patiënt voor behandeling van de bipolaire stoornis verwezen worden naar een 
gespecialiseerde afdeling (20). Bij volwassenen blijkt op basis van de klinische ervaring dat 
lithium en depakine goed gecombineerd kunnen worden met stimulantia.  
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Beperkte cognitieve stoornis 

Bij beperkte cognitieve stoornis is er lichte cognitieve achteruitgang ten opzichte van een 
eerder niveau van functioneren, in een of meer cognitieve domeinen (complexe aandacht, 
executieve functies, leervermogen en geheugen, taal, perceptueel-motorisch of sociaal-
cognitief).  

Beperkte cognitieve stoornis kan een voorstadium zijn van de ziekte van Alzheimer, maar 
kan ook veroorzaakt worden door psychologische problemen zoals een depressie of burn-
out. Daarom is het van belang psychologische problemen goed uit te vragen en zo nodig te 
behandelen. Ook risicofactoren zoals vitaminetekort, met name foliumzuur, vitamine B1, B6, 
B12 en D, schildklierproblemen en (verkeerd) medicijngebruik dienen goed in kaart te 
worden gebracht.  

Farmacologische behandeling wordt niet aangeraden voor een beperkte cognitieve stoornis 
(109). Er zijn aanwijzingen dat niet-farmacologische interventies, zoals cognitieve training en 
lichaamsbeweging, een positieve invloed kunnen hebben op het cognitieve functioneren 
(109). Cognitieve training bij mensen met een beperkte cognitieve stoornis is geassocieerd 
met bescheiden verbetering op globaal cognitief functioneren, geheugen en meta-
geheugen; lichaamsbeweging met een bescheiden verbetering in aandacht, snelheid, 
executieve functies en geheugen (109).  

Het is nog onbekend of behandeling van ADHD bij een oudere met beperkte cognitieve 
stoornis of dementie voordelen biedt, of verdere achteruitgang kan uitstellen. De nadelen 
lijken, mits na gericht somatisch onderzoek en onder monitoring, gering. Hiernaar moet 
verder onderzoek worden gedaan.  
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Bijlage 1 

Beschrijving van de besproken ADHD medicijnen 
 
Overgenomen uit: Richtlijn ADHD bij volwassenen. Fase I - Diagnostiek en 
medicamenteuze behandeling.  Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (2015) 
 

 

METHYLFENIDAAT  
Beschikbare preparaten/doseringen  

Methylfenidaat  Tablet 5 mg, 10 mg (werkingsduur 2-4 uur).  
Ritalin    Tablet 10 mg (werkingsduur 2-4 uur).  
Medikinet   Tablet 5 mg, 10 mg, 20 mg (werkingsduur 3-4 uur).  
Equasym  Capsule met gereguleerde afgifte (‘XL’) (werkingsduur 6-8 uur) 

10 mg, 20 mg, 30 mg. 10  
Medikinet  Capsule met gereguleerde werking (‘CR’) (werkingsduur 6-8 

uur) 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg.  
Concerta  Tablet met verlengde werking (werkingsduur 8-12 uur) 18 mg, 

27 mg, 36 mg, 54 mg.  
 
In Nederland is ook een magistraal bereid dex-methylfenidaatpreparaat, en 
methylfenidaatpreparaat met verlengde afgifte (werkingsduur 6 uur) beschikbaar.  
 
Farmacologische eigenschappen  
Methylfenidaat wordt binnen 30 minuten opgenomen uit het maag-darmkanaal, 
uitscheiding vindt plaats via de urine. Metabolisering: snel en extensief tot inactieve 
metaboliet. Eliminatie: vnl. met de urine als metaboliet. T1/2=gewone tablet ca. 2 uur; 
Concerta ca. 3. uur; Equasym XL gem. 2 uur; Medikinet CR 3,2 uur.  
 
Aanbevolen dosering  
De dosis en het doseringsinterval worden getitreerd op basis van effect en bijwerkingen, in 
een proefperiode van 4 tot 6 weken. De gebruikelijke startdosis van kortwerkend 
methylfenidaat is 4 x 10 mg; van langwerkend methylfenidaat een equivalente dosering. De 
gemiddelde dagdosering ligt tussen 40 en 100 mg. De maximum dosering van 
methylfenidaat bij volwassenen is onbekend; in de praktijk komen de meeste patiënten uit 
beneden een totale dosering van 150 mg per dag. Bij het gebruik van kortwerkende 
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preparaten moet rekening gehouden worden met het optreden van rebound bij het 
uitwerken van de medicatie. Strikt regelmatige inname van de medicatie is daarom 
aangewezen.  
 
Contra-indicaties  
Onbehandelde cardiovasculaire aandoeningen (o.a. ernstige hypertensie, hartfalen, ernstige 
aritmieën, angina pectoris), onbehandelde bipolaire I-stoornis, psychose, hyperthyreoïdie, 
glaucoom, feochromocytoom, anorexia, psychose, ernstige depressie, angststoornis, 
cerebrovasculaire aandoeningen, epilepsie.  
 
Bijwerkingen  
Zeer vaak (>10%): slaapproblemen (met name inslaapproblemen), hoofdpijn, 5 verminderde 
eetlust, gewichtsverlies.  
 
Vaak (1-10%): hartkloppingen, droge mond, huiduitslag, psychose. 
 
Interacties  
Hoewel onderzoeksgegevens hierover beperkt zijn, blijkt uit klinische ervaring dat 
methylfenidaat veilig gebruikt kan worden in combinatie met andere ADHD-medicatie en 
met de meeste andere psychofarmaca. Combineren met antipsychotica kan de centraal 
stimulerende effecten van methylfenidaat tegengaan.  
 
Gebruik van methylfenidaat kan het effect van alcohol versterken; omgekeerd kan het 
gebruik van alcohol de bijwerkingen van methylfenidaat versterken. 
 
Waarschuwingen & voorzorgen  
Risico op misbruik (door derden) van met name de kortwerkende preparaten.  
 
Opmerkingen  
Methylfenidaat valt onder de bepalingen van de Opiumwet. Dit geldt ook voor de 
langwerkende preparaten. 
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DEXAMFETAMINE  
Beschikbare preparaten/doseringen 

 
Dexamfetamine  Tablet 5 mg (werkingsduur 4-5 uur)  
 

In Nederland is ook een magistraal bereid dexamfetamine-preparaat met verlengde afgifte 
(werkingsduur 8 uur) beschikbaar. 

 
Farmacologische eigenschappen  
Goede resorptie in de darm. Metabolisering: deels in de lever, waarschijnlijk deels door 
CYP2D6. Eliminatie via de urine. 

 
Aanbevolen dosering  
De dosis en het doseringsinterval worden getitreerd op basis van effect en bijwerkingen, in 
een proefperiode van 4 tot 6 weken. De gebruikelijke startdosis van kortwerkend 
dexamfetamine is 3 x 5 mg; van langwerkend een equivalente dosering. De gemiddelde 
dagdosering ligt tussen 15 en 40 mg. de maximum dosering van dexamfetamine bij 
volwassenen is onbekend; in de praktijk komen de meeste patiënten uit beneden een totale 
dosering van 80mg per dag. Bij het gebruik van kortwerkende preparaten moet rekening 
gehouden worden met het optreden van rebound bij het uitwerken van de medicatie. Strikt 
regelmatige inname van de medicatie is daarom aangewezen. 

 
Contra-indicaties  
Onbehandelde cardiovasculaire aandoening (o.a. ernstige hypertensie, hartfalen, ernstige 
aritmieën, angina pectoris), onbehandelde bipolaire I stoornis, psychose, hyperthyreoïdie, 
glaucoom, feochromocytoom, anorexia, psychose, ernstige depressie, angststoornis, 
cerebrovasculaire aandoeningen, epilepsie.  

 
Bijwerkingen  
Zeer vaak (>10%): slaapproblemen (met name inslaapproblemen), hoofdpijn, verminderde 
eetlust, gewichtsverlies.  
 
Vaak (1-10%): hartkloppingen, droge mond, huiduitslag, psychose. 
 
Interacties 
Dexamfetamine kan veilig gebruikt worden in combinatie met de meeste andere 
psychofarmaca. Combineren met antipsychotica kan de centraal stimulerende effecten van 
dexamfetamine tegengaan.  
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Waarschuwingen & voorzorgen   
Risico op misbruik (door derden) van met name de kortwerkende preparaten. 
 
Opmerkingen  
Dexamfetamine valt onder de bepalingen van de Opiumwet. 
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ATOMOXETINE  
Beschikbare preparaten/doseringen  

Strattera  capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg, 100 mg 
 
Farmacologische eigenschappen  
Darmresorptie: snel en bijna volledig. Plasma-eiwitbinding: 98%. Metabolisering: vnl. via 
CYP2D6 o.a. oxidatief tot de actieve metaboliet 4-hydroxyatomoxetine (die snel wordt 
geglucuronideerd) en de minder actieve N-demethylatomoxetine. Bij trage metaboliseerders 
is de plasmaconcentratie circa 5. hoger dan bij snelle 10 metaboliseerders. Eliminatie: vnl. 
met de urine als 4-hydroxyatomoxetine-O-glucuronide metaboliet. T1/2=3,6 uur bij snelle 
metaboliseerders en 21 uur bij langzame metaboliseerders. 
 
Aanbevolen dosering  
De startdosis bij volwassenen is 40 mg. Na 1 tot 2 weken wordt de dosis verhoogd tot 80-100 
mg. Het effect is pas adequaat te beoordelen na 6 weken gebruik. Maximale dosering 
100mg/dag. Eén dosering per dag is voldoende.  
 
Contra-indicaties 
Nauwe kamerhoekglaucoom.  

Ernstige cardiovasculaire of cerebrovasculaire stoornissen 
 
Bijwerkingen  
Zeer vaak (>10%): hoofdpijn, sedatie, moeheid, afgenomen eetlust, slapeloosheid, buikpijn, 
misselijkheid, braken, verhoogde bloeddruk (+ 2-4 mmHg), versnelde hartslag (+ 6-9 
slagen/minuut).  
 
Vaak (1-10%): droge mond, seksuele disfunctie, urineretentie. In zeldzame gevallen is 
melding gemaakt van suïcidale ideatie.  
 
Interacties  
Atomoxetine kan veilig gecombineerd worden met methylfenidaat en dexamfetamine. 
 
Waarschuwingen & voorzorgen  
Geen 
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BUPROPION  
Beschikbare preparaten/doseringen  
 

Wellbutrin Tablet met gereguleerde afgifte (‘ XR’ ) 150mg, 300 mg.  
 
Farmacologische eigenschappen  
Metabolisering: in de lever tot o.a. de actieve metabolieten hydroxybupropion (vnl. via 
CYP2B6) en threohydrobupropion en erythrohydrobupropion (niet via CYP-enzymen). 
Eliminatie: vnl. met de urine, vnl. als metabolieten. T1/2=ca. 20 uur (bupropion en 
hydroxybupropion), ca. 37 uur (threohydrobupropion), 33 uur (erythrohydrobupropion). 
 
Aanbevolen dosering  
De startdosis bij volwassenen is 150 mg. De dosis wordt per week met 150 mg verhoogd, tot 
een maximale dagdosering van 450 mg. Het effect is pas na minimaal 4 weken gebruik te 
beoordelen. Eén dosering per dag is voldoende.  
 
Contra-indicaties  
Ernstige levercirrose. Manifeste epilepsie of een (voor)geschiedenis van convulsies. 

Anorexie. Abrupte onthouding van alcohol of benzodiazepinen. 

 
Bijwerkingen  
(Zeer) vaak (>1%): slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid, tremor, concentratiestoornissen, 
opwinding, onrust, angst, maag-darmstoornissen (zoals misselijkheid, braken, buikpijn en 
obstipatie), anorexie, acuut exantheem. Bij hogere 35 doseringen (450 mg) is de kans op 
epileptische insulten verhoogd (4/1000). 
 
Interacties  
Op basis van klinische ervaring kan bupropion veilig gecombineerd worden met 
methylfenidaat en dexamfetamine. 
 
Waarschuwingen & voorzorgen  

Bupropion kan de epilepsiedrempel verlagen. Navragen van epileptische insulten in de 
voorgeschiedenis is aangewezen. 
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Bijlage 2 

Screening cardiovasculaire risicofactoren bij patiënten ≥ 50 jaar 

 

Bij patiënten ≥ 50 jaar checken: 

1. Cardiale klachten in de afgelopen 6 maanden (dyspnoe bij inspanning, pijn op de 
borst/tussen schouderbladen, moeheid, ritmestoornissen, nachtelijke dyspnoe, 
nycturie > 1 x, perifeer oedeem) 

2. Cardiale voorgeschiedenis, hoog cholesterol, hoge bloeddruk, diabetes, medicatie 
hiervoor 

3. Familie anamnese wat betreft cardiale- dan wel cerebrovasculaire problematiek, 
CVA’s, hartinfarcten of hartdood 

4. Lichamelijk onderzoek: polsfrequentie, RR, gewicht, oedeem. 
5. ECG 

 

Bij verdenking beperkte cognitieve stoornis en/of leeftijd ≥ 65 jaar tevens:  

Lab: hematologie, elektrolyten, nier- en leverfuncties, vit. B1, B6, B12, D, foliumzuur, glucose 

nuchter, TSH, creatinine, CRP.  

 

Controles na start medicatie bij elke medicatieverhoging, en bij stabilisatie om de zes 

maanden:  

 Hartfrequentie  

 Bloeddruk  

 Pols 

 Gewicht 
 
Overige controles op indicatie. 
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Bijlage 3 

Boeken, documenten en folders 
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 Kolberg, J. & Nadeau, K. (2007). Opgeruimd leven met ADHD. Praktische 
organiseertips en -strategieën . Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. 

 Kooij, J.J.S. (2008). Over medicatie voor volwassenen met ADHD. Met gelijknamige 
dvd. Den Haag: PsyQ en Impuls. Bestellen via info@kenniswinkeladhd.nl  

 Kooij J.J.S. (2010). ADHD bij volwassenen. Diagnostiek en behandeling. 3e druk. 
Amsterdam: Pearson Assessment and Information. 

 Safren, S.A., Sprich, S., Perlman, T., & Otto, M. (2006). Behandelgids ADHD bij 
volwassenen. Cliëntenwerkboek. Een programma voor cognitieve gedragstherapie. 
Amsterdam: Nieuwezijds.  

 Safren, S.A., Sprich, S., Perlman, T. & Otto, M. (2006). Behandelgids ADHD bij 
volwassenen. Therapeutenhandleiding . Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. 

 Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (2015). Richtlijn ADHD bij volwassenen. Fase 
I - Diagnostiek en medicamenteuze behandeling. www.nvvp.net/richtlijnen  

 Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ (2008). 
Depressie : Addendum Ouderen bij de MDR Depressie (1.0) .Trimbos- Instituut, 
Utrecht. Geraadpleegd van: http://www.ggzrichtlijnen.nl/richtlijn/ 
 

Folders over ADHD bij volwassenen 

 ‘In gesprek over ADHD bij volwassenen’. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 
2009. Gratis downloaden via www.nvvp.net/producten/folders. 

  ‘ADHD. Als chaos het leven beheerst’. Gratis downloaden via: 
http://www.psychischegezondheid.nl/dynamic/media/1/files/brochures_2011/ADHD
_feb_2011.pdf 

 ‘ADHD bij volwassenen. Informatie voor clienten, familie en andere betrokkennen’. 

2009. Online bestellen via www.trimbos.nl.  

 PsyQ brochure ADHD bij volwassenen. Downloaden via www.psyq.nl 
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