
ADHD, al dan niet in combinatie met andere aandoeningen 

 

Doelgroep 

Wij zijn op zoek naar deelnemers met ADHD, al dan niet in combinatie met 
depressie, middelengebruik of verslaving, en overgewicht of obesitas. Om deel te 
kunnen nemen moet u tussen de 18 en 55 jaar oud zijn.  

 

Het onderzoek 

Binnen de afdeling Cognitive Neuroscience van het Radboudumc doen we onderzoek naar de koppeling tussen 
ADHD en andere stoornissen zoals depressie, verslaving en overgewicht. Er zijn inmiddels duidelijke 
aanwijzingen dat deze stoornissen allemaal iets te maken hebben met het beloningsysteem in de hersenen. Dit 
betekent dat sommige mensen anders reageren op het ontvangen van een beloning (b.v. een geldbedrag) dan 
andere.  
 
We gebruiken in dit onderzoek een aantal psychologische taakjes waarbij je een beloning kan verdienen. Door 
deze taakjes af te nemen in de MRI-scanner, kunnen we meten welke activiteit er in de hersenen plaatsvindt. 
Wij zijn er in geïnteresseerd of patiënten met ADHD met of zonder daarnaast ook nog depressie, verslaving of 
overgewicht verschillen in de activatie en verbindingen in hun hersenen tijdens het uitvoeren van deze taakjes.  

 

Deelname aan het onderzoek 

Wanneer U interesse heeft om deel te nemen aan ons onderzoek maken we eerst 
een telefonische afspraak, waarbij we controleren of U zeker mee kan doen. 
Vervolgens plannen we met U een afspraak in op het Donders Institute. Deze 
afspraak duurt ongeveer 2 uur, waarbij we een aantal vragen stellen over uw 
psychische gesteldheid. Daarnaast vult U een aantal vragenlijsten in, en wordt er 
een MRI scan van uw hersenen gemaakt. Tijdens de MRI scan hoeft U soms alleen 
stil te liggen, en soms mag U in de scanner een taakje uitvoeren.  

 

Vergoeding 

U krijgt een vergoeding van 30 euro voor uw deelname en uw reiskosten worden vergoed. Ook krijgt u de MRI-

scan die tijdens het onderzoek is gemaakt mee op CD.  

 

Meer informatie 

Wilt u meer weten of dit onderzoek of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op via 

coca.nijmegen@gmail.com of telefonisch via 024-3617917.  

 

Namens het CoCA-team, 

Dr. Daan van Rooij 

Prof. Jan K. Buitelaar 
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