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Inhoud



ADHD & obesitas



• Volwassen ADHD patiënten: 29% obesitas1

• Obese volwassenen: 27% ADHD 
morbide obese volwassenen: 43% ADHD2

1. Pagoto et al., 2008.
2. Altfas et al., 2002.

Prevalenties



ADHD & verlate 
slaapfase 

• Patroon van laat inslapen en laat wakker worden; insomnia ‘s 
nachts; lijden of beperkingen in het sociaal of beroepsmatig 
functioneren

• Slaapstoornis gebonden aan circadiane ritmiek
• Moeite in slaap vallen: 73% kinderen en 78% volwassenen 

met ADHD (deel hiervan verlate slaapfase)
• Gevolg verlate slaapfase is vaak kort slapen

APA, 2013; Van der Heijden et al., 2005; Van Veen et al., 2010



• Vragenlijstonderzoek
• N= 202 volwassen ADHD patiënten; N= 189 

controles uit algemene bevolking
• Relaties tussen hyperactiviteit, verlate slaapfase, 

binge eating en hoog BMI, zowel bij de ADHD groep
als bij de groep uit de algemene bevolking1

1.  Bijlenga et al., J Att Dis, 2013.

ASESA-I onderzoek



• Uitbreiding ASESA-I: obese personen (N= 114)
• Onderzoeksvragen1:
1) Heeft de obesitas groep t.o.v. ADHD groep een lagere 
prevalentie én t.o.v. controles een hogere prevalentie van 
ADHD symptomen, slaapproblemen en een instabiel 
eetpatroon?
2) Is een verstoring van het circadiane ritme een 
verklaring voor het verband tussen ADHD symptomen en 
obesitas?

1.  Vogel et al., 2015

ASESA-II onderzoek



Methode 

• Vragenlijstonderzoek
• Indicatoren voor verstoord circadiane ritme:
1) Slaapduur
2) Instabiel eetpatroon



Resultaten (1/2) 

Obesitas groep:
• T.o.v. ADHD patiënten: lagere prevalentie van ADHD 

symptomen, kort slapen en instabiel eetpatroon

• T.o.v. controle groep: hogere prevalentie van ADHD 
symptomen en kort slapen

• Maar:
- Gelijke prevalentie van instabiel eetpatroon als controles



Resultaten (2/2)

Kortere 
slaapduur

Instabiel 
eetpatroon

ADHD 
symptomen Hogere BMI



Discussie

Mechanismes:
• Kort slapen leidt tot verstoring van eetlusthormonen
• Verandering in expressie van klokgenen
• Verstoring hypocretine-orexine systeem



Take home messages

• Evalueer en behandel ADHD en circadiane ritme
problemen in personen met ADHD of obesitas om 
verdere gewichtstoename te voorkomen en/of 
gewichtsverlies evt. makkelijker te maken.

• Behandeling:
- ADHD
- Slaaproblemen: slaaphygiëne adviezen, lichttherapie

in de ochtend en/of melatonine in de avond





ADHD & seizoensvariaties



ADHD & licht (1)

• Behandeling van verlate slaapfase bij ADHD o.a. met 
lichttherapie (LT) in de ochtend

• Onderzoek 3 weken LT (N = 29 volwassen ADHD 
patiënten):

- Verschuiving van slaapfase naar voren

- Vermindering van ADHD symptomen

Rybak et al., 2006



ADHD & licht (2)

Arns et al., 2013

Zonlicht intensiteit verklaarde 34%–57% van de 
variantie in ADHD prevalentie



ADHD & licht (3)
(1) Seizoensveranderingen in het aantal ADHD symptomen in 

een bevolkingssample (N = 1,285 kinderen) in de VS en 
Puerto Rico. 
C/ Zwakke seizoensvariaties in het aantal ADHD symptomen
(laagste aantal in zomer).

(2)  Effect van winter- en zomerdaglengte op de ernst van ADHD 
symptomen en slaapkwaliteit in een klinische sample (N = 5).
C/ In de zomer, hadden ze minder ADHD symptomen en een
verbetering in de slaapkwaliteit t.o.v. de winter. 

Geen studie onder volwassenen in algemene populatie. 
Kovalenko et al., 2000; Langevin et al., 2011



Hypothese

• De ernst van ADHD symptomen is lager in de zomer in 
vergelijking met de andere seizoenen, vanwege het 
potentieel gunstige effect van een hogere 
zonlichtintensiteit tijdens de zomer op ADHD 
symptomen.



Onderzoeksvragen

1) Zijn er seizoensvariaties in de zelf gerapporteerde ernst van 
ADHD symptomen in de algemene NL populatie?

2) Zijn seizoensvariaties specifiek voor inattentie- of 
hyperactiviteitssympomen?1

1. Vogel et al., 2016



Methode 

NEMESIS-2, psychiatrisch-epidemiologische studie in 
algemene Nederlandse bevolking (21-67 jaar)

- 2e meting: N= 5,303 

- Meting ADHD symptomen: 
- ASRS screener (afgelopen 6 maanden)

- 6 items: 4 inattentie en 2 hyperactiviteit

de Graaf et al., 2010; Kessler et al., 2005, 2007



Resultaten (1/3)



Resultaten (2/3)



Resultaten (3/3)



Discussie

• Hypothese verworpen
• Mogelijk verklaringen voor bevindingen:
1) Zonlicht leidt tot toename serotonine, hetgeen leidt tot 

innerlijke onrust
2) ASRS meet symptomen over 6 maanden, dus 2 seizoenen
3) Andere factoren?



Take home messages
• Er lijken seizoensvariaties in de zelf-gerapporteerde ernst van 

ADHD symptomen te zijn (laagst in herfst). Wees bedacht
hierop in het diagnostisch proces.





ADHD & slaapproblemen



Geschatte prevalenties van slaapproblemen:
• Kinderen en adolescenten met ADHD : 25-50%
• Volwassen ADHD patiënten : 60-80%1

• ADHD                 Slaapproblemen2

1. Yoon et al., 2012.
2. Cortese et al., 2013

ADHD & slaap



Consequenties

Consequenties van slaapproblemen

1) Algemeen functioneren en Kwaliteit van leven 1

2) Somatische gevolgen op langere termijn (obesitas, 
diabetes, HVZ, kanker)2

3)     ADHD symptomen 3

1.Garbarino et al., 2016
2. Knutson et al., 2010

3. Cortese et al.2013



ADHD & slaap

Wat is onbekend?
1)  Hoe de ernst van ADHD in de volwassenheid
samenhangt met de persistentie van slaapproblemen
• Eerdere literatuur in kinderen en adolescenten: slaapproblemen zijn

persistent bij ADHD (o.a. kort slapen)1

2) In hoeverre zijn de slaapstoornissen specifiek
geassocieerd met inattentie- of hyperactiviteit

• Eerdere literatuur: rusteloze benen lijken mn geassocieerd met 
hyperactiviteit, voor overige slaapproblemen tegenstrijdige resultaten2

1. o.a. Armstrong et al., 2014; Williams et al., 2016
2. o.a. Chervin and Archbold, 2001; Silvestri et al., 2009



Evalueren of de ernst van de ADHD symptomen, en ook 
inattentie en hyperactiviteit apart, samenhangen met 
huidige en persisterende slaapproblemen.1

1. Vogel et al., 2017

Onderzoeksdoel



Nederlands Slaap Register (NSR)1

• Online vragenlijst onderzoek
• Selectie van N= 942 volwassenen waarvan

n= 598 persistentie-vragenlijst
• Ernst van ADHD symptomen gemeten met Adult 

ADHD Self-Report Scale Screener (ASRS)2

- 4 inattentie en 2 hyperactiviteit symptomen
- indeling in geen, medium (1-3) en ernstige (≥4)

ADHD symptomen
1. Benjamins et al., 2016

2. Kessler et al., 2005 

Methode: NSR  



Resultaten: huidig

De ernst van de totale 
ADHD symptomen was 
geassocieerd met een 
hogere prevalentie van 
huidige slaapproblemen



Resultaten: persistentie

Medium ADHD 
symptomena

(n=354)

Ernstige ADHD 
symptomenb

(n=119)
Persistentie van: OR p OR p

OSAS 1.39 .119 1.50 .044

RLS 1.37 .123 2.14 <.001

Sleep-onset insomnia 1.19 .373 1.54 .027

Middle insomnia 1.01 .930 2.42 <.001

Late insomnia 1.00 .984 1.55 .022

Ordinale logistische regressie analyses (N=598).

a. geen ADHD symptomen als referentie categorie.
b. geen en medium ADHD symptomen als referentie categorie.

Ernstige ADHD symptomen 
waren geassocieerd met 

een grotere persistentie van 
diverse slaapproblemen



Resultaten: specifiek
Inattentie Hyperactiviteit

Afhankelijke variabelen OR p OR p

OSAS (n=942) 1.17 .004 1.39 .001

RLS (n=942) 1.07 .285 1.38 .003

PLMD (n=942) 1.16 .149 1.81 .001

Narcolepsie (n=942) 0.93 .446 0.92 .668

Extreem avondmens
(n=663)

1.42 .001 0.93 .728

Sleep-onset insomnia 
(n=748)

1.12 .101 1.37 .013

Middle/late insomnia 
(n=748)

1.05 .441 1.41 .002

Late insomnia (n=234) 1.00 .979 0.95 .775

Slaap ≤ 6 uur (n=877) 0.91 .191 1.38 .018

De meeste slaapproblemen 
waren geassocieerd met 

hyperactiviteit



Discussie

Mechanismes achter associatie ADHD & 
slaapproblemen:
• Slaapproblemen leiden tot ADHD symptomen?
• ADHD symptomen leiden tot slaapproblemen?
• ADHD relatie met obesitas  obesitas leidt tot 

OSAS
• Verstoring in dopamine: ADHD, RLS, PLMD
• Klokgenen regelen slaap maar zijn mogelijk ook

ADHD symptomen?



Take home messages

• De ernst van ADHD symptomen, met name die van 
hyperactiviteit, was geassocieerd met huidige en
persisterende slaapproblemen

• Dit pleit voor extra aandacht voor de diagnose en 
behandeling van slaapstoornissen bij volwassenen 
met ADHD
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