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Prevalentie studies
Prevalentie ADHD hoog in gevangenissen: 25,5% (meta analyse Young 2014);
Ambulant?
Prospectieve studies
Impulsiviteit / hyperactiviteit zonder CD verhoogd risico op agressie 
(Gittelman 1985; Manuzza 1991); 
Impulsiviteit / hyperactiviteit in combinatie met CD verhoogd risico 
(Babinski 1999; Pardini 2006); 
Associatie ADHD met impulsieve / reactieve agressie (Gonzalez 2013; Chamorro
2012; Retz 2009)
Case control studies (Manuzza 1998, Blanz 1991; Weiss 1985). 
ADHD-ers meer agressie dan controles

Onderzoek: ADHD is risicofactor voor 
agressie/delinquentie



• ADHD + CD -> ↑ IPV (Wymbs 2012)
• ADHD : ↑DV (Mandell 1999)
• HI symptoms: ↑ IPV/DV (Gonzalez 2013)
• Childhood ADHD, HI, IA symptoms: ↑IPV (Fang 2010)
• Impulsivity: ↑IPV (Chamorro 2012)
• Verbal impulsivity: ↑IPV (Theriault 2001)

ADHD in Childhood and/or Adulthood as a Risk Factor for Domestic Violence or Intimate Partner Violence: A Systematic
Review  Journal of Attention Disorders 1–12 © 2015 SAGE Publications Nannet J. L. Buitelaar, Jocelyne A. Posthumus, and Jan 
K. Buitelaar 

Onderzoek: ADHD is risicofactor voor partner 
geweld (IPV) of huiselijk geweld (DV)



Concentratieproblemen
Hyperactiviteit
Impulsiviteit
Emotieregulatieproblemen  (niet in DSM)

Executieve functie problemen (disfunctioneren) 

Hoe ADHD kan leiden tot agressie –
Kernsymptomen van ADHD



Hoe ADHD kan leiden tot agressie

Concentratie problemen -> cognitieve deficits en 

problemen met mentaliseren
(Mentalisatie is de vaardigheid het eigen en andermans gedrag in 

termen van interne mentale toestanden te zien.)

-> antisociale cognities 

FILTERPROBLEEM

Overprikkeling-> agressie



Hoe ADHD kan leiden tot agressie

Hyperactiviteit 
Impulsiviteit

REMPROBLEEM
Flap uit -> conflicten
Kort lontje
Verlaagde zelfcontrole
Sensation seeking



Hoe ADHD kan leiden tot agressie

EMOTIEREGULATIE
STOORNIS

Sneller geïrriteerd
Snel emotioneel
Lage frustratiedrempel
Snelle arousal
Buitenproportioneel reageren
Zich overal druk overmaken
Stemmingswisselingen



Hoe gevolgen van ADHD kunnen leiden tot 
agressie

EXECUTIEVE FUNCTIESTOORNIS

Problemen met planning en organiseren leidt tot 
chaos, stress, problemen in de relatie, 
schulden, problemen op het werk etc. -> 
frustratie



Hoe gevolgen van ADHD kunnen leiden tot 
agressie
Meer kans op relatieproblemen / echtscheidingen
Meer kans op bijkomende problemen (schulden, 

werkeloosheid, stress)
Vaker kinderen met ADHD, moeite met opvoeding -> stress 
Meer kans op bijkomende verslavingsproblematiek
Meer kans op bijkomende andere as I of as II problematiek
Meer kans op intrapsychische problemen 

(hechtingsproblemen, verminderd mentaliseren, laag 
zelfbeeld etc.)

Dit zijn ook los van elkaar risicofactoren 
voor agressie en delinquentie



• Verlatingsangst? Hechtingsproblematiek?
• Zich niet gezien / gehoord voelen?
• Plotseling veranderende situatie?
• Frustratie omdat iets niet lukt?
• Oneerlijkheid?
• Gestoord worden in wat je doet?
• Over-enthousiasme?
• Emotionele arousal? Of instrumentele agressie?
• Antisociale gedachten?

De heftigheid van de explosie heeft te maken 
met de ADHD

Triggers voor emotionele arousal en agressie 
kunnen heel divers zijn of te maken hebben met 
comorbiditeit -> exploreren



Triggers voor arousal?



Triggers voor arousal?



Veelgehoorde ”klachten” van partners
Er wordt te weinig gepraat
Er is te weinig intimiteit
Conflicten over vergeten van afspraken
Verwijten over taakverdeling
Conflicten over gebruik van alcohol / drugs
Conflicten over prikkelbaarheid en agressief gedrag
Problemen met seksualiteit: te snel afgeleid - te weinig 
intimiteit- verschillende bedtijden - excessief 
masturberen - porno kijken - daten - etc.

Hoe ADHD kan leiden tot relatieproblemen



Misinterpretaties van ADHD symptomen door partners

• Afgeleid zijn ->  “Je houdt niet van me” 
• Impulsiviteit ->  “Je respecteert me niet” 
• Zich terugtrekken -> “Je wilt niet bij mij zijn” 
• Moeite met organisatie ->  “Het kan je niets schelen hoe ik de dingen wil 

aanpakken” 
• Impulsieve woede en emotionaliteit ->  “Je geeft niet om me en ik moet 

steeds doen wat jij zegt” 
• Problemen met plannen en tijdsmanagement ->  “Je vindt jezelf 

belangrijker dan mij / ons”

Hoe ADHD kan leiden tot relatieproblemen



Morele oordelen over ADHD symptomen door partners

• Impulsieve interrupties -> “bot” 
• Plotselinge woede -> “gemeen” 
• Niet vol kunnen houden -> “lui” 
• Zich terugtrekken -> “asociaal en egocentrisch”
• Planningsproblemen -> “stom” 
• Dingen niet efficiënt doen -> “onbenullig, onpraktisch”

Hoe ADHD kan leiden tot relatieproblemen



Ouder-kind relatiedynamiek
De partner gaat zich als een ‘ouder’ opstellen en tracht degene met ADHD te 
verbeteren. Die zich vervolgens als een kind gaat gedragen. 
De ‘ouder’ stelt eisen, maakt prioriteiten, organiseert, monitort, helpt 
herinneren, dringt aan, zeurt. De ‘ouder’ is constant alert. 
Het ‘kind’ gaat zich terugtrekken, gaat uitdagen, protesteren, saboteren of 
pleasen.
De gedachten hierover kunnen zijn: 
• Bij de ‘ouder’: “Ik moet blijven zeuren anders doet hij het niet”.
• Bij het ‘kind’:  “Ik doe het nooit goed genoeg”.

Hoe ADHD kan leiden tot relatieproblemen



Definitie huiselijk geweld:
Alle acties van een partner of ander gezinslid die 
de integriteit van de ander aantasten en leiden tot psychologische en fysieke 
beschadiging van de ander (v.Lawick) 

Indeling: 
-> meest voorkomend is: (ex)partnergeweld (IPV = intimate partner violence)
-> verbale agressie / fysieke agressie / controle en dwang / seksuele agressie
-> onderscheid tussen intentioneel geweld of verlies van controle
-> Relatiedynamiek (vlg Johnson): intiem terrorisme of situationeel

partnergeweld

Huiselijk geweld



Typering relatiedynamiek
• Intimate Terrorism, IT. Controlerende agressie 

jegens de ander; fysiek + psychologisch geweld, 
isoleren, bedreigen, vernederen, economisch 
afhankelijk houden. Deze groep bestaat vooral uit mannen.  

• Violent Resistance, VR. Als verdediging tegen aanvallen door de 
partner. Deze groep bestaat vooral uit vrouwen. 

• Mutual Violent Control, MVC. Twee terroristen die beide de ander 
willen controleren. Deze groep kent evenveel mannen als vrouwen.

• Common Couple Violence, CCV. Situationeel geweld. Relatie is 
gelijkwaardig. Geweld door mannen
en vrouwen. 

Johnson 1995, 2000



Behandeling partner geweld

• In buitenland enkele richtlijnen ontwikkeld
V.S., Canada en Australië (weinig over 
daderbehandeling)

• Nederlandse richtlijn Huiselijk Geweld
8/12/2009 over kindermishandeling en 
partnermishandeling



Richtlijn: kritiek op gangbare behandelvisie 
partner geweld
* Behandeling plegers en slachtoffers tot nu toe 

vrijwel los van elkaar;
* Verschillende focus op behandeling: 

Verantwoordelijkheid (plegers) versus 
traumaverwerking (slachtoffers)

* Uit Meta analyses blijkt: tot nu toe gegeven 
behandelingen niet effectief / veel dropouts -> 
verklaring: heterogeniteit van daders!

* Machts en Controle denken (Duluth model) 
achterhaald



AANBEVELINGEN RICHTLIJN voor behandeling 
partnergeweld

* Systeemgericht (partner betrekken), 
dynamisch, actiegericht werken

* Aansluiten bij Individuele kenmerken 
(individuele problematiek centraal)

* Relatievaardigheden oefenen 
* Aandacht voor opvattingen / schema’s
• Zo nodig: traumaverwerking en aandacht voor 

hechting
• -> behandeling op maat!



Onderzochte behandelingen voor partner 
geweld

• Geïndividualiseerde cognitieve 
gedragstherapie (Murphy, Eckhardt)

• Oplossingsgerichte benadering (Lee, Sebold, 
Uken)

• Oplossingsgerichte partnerrelatietherapie 
(Stith, McCollum, Rosen)

• Signs of Safety model (Turnell, Edwards, Essex)



Zorgprogramma zorglijn huiselijk geweld Waag

• EERST VEILIGHEID DAN VERDERE THERAPIE!  -> 
veiligheidskaart maken /met partner

• Risico inschatting kinderen (SOS)
• Motiverende Gespreks Voering als bejegening
• Risicotaxatie (Risk Need Responsivity model)
• Systeemgericht werken
• Goede (psychiatrische/psychologische) diagnostiek
• Oplossingsgericht denken / werken
• Werken volgens model van Murphy (cognitief / 

vaardigheden oefenen)
• Trainingen als modules in de behandeling
• Behandeling individuele problematiek (VERS / medicatie 

/ EMDR / SFT / coaching / psycho-educatie) 
tegelijkertijd!



Belang van integratie van ADHD behandeling 
binnen behandeling partner geweld 

• ADHD groot aandeel in oorzaak partnergeweld (zowel 
de kernsymptomen als de gevolgen van)

• ADHD is vaak eerder gemist!
->ADHD diagnose gemist bij 56% (n=106) 
Buitelaar, N. J. L., & Ferdinand, R. F. (2013). ADHD undetected in criminal adults. 
Journal of Attention Disorders. 

• Behandeling ADHD leidt tot betere responsiviteit, 
therapietrouw en het meer kunnen profiteren van de 
andere behandelmodules (betere impulscontrole, 
minder explosief)

• Behandeling ADHD leidt tot meer inzicht / zelfreflectie
• Behandeling ADHD leidt tot afname agressie



1. psycho-educatie -> jezelf “snappen”
2. medicatie -> verbeteren filter, rem en EF
3. coaching -> versterking EF en 

ondersteuning 
(FOR ADHD module) 
4. Relatiegesprekken -> de ander “snappen” en 

uitleg dynamiek

Behandeling van ADHD bij Huiselijk Geweld



Door medicatie:

↑impulscontrole, 
↓verslaving, 
↓sensa on seeking, 
↑ inzicht 
↓snelle arousal, ↓ snel geïrriteerd
↑ kunnen profiteren van therapie
(time out nemen / andere interventies)

Effect van ADHD medicatie bij agressie / 
partnergeweldsproblematiek / delinquentie



ADHD medicatie:        stimulantia, atomoxetine, bupropion

Risico op crimineel gedrag ↓ mits het wordt gebruikt!   

Lichtenstein et al 2013

Reductie in criminaliteit van 32%  voor mannen 
en 41% voor vrouwen

ADHD medicatie bij agressie en/of delinquentie



Psycho educatie 
Uitleg over medicatie (motiveren)
Steun / lotgenoten contact
Planningsvaardigheden oefenen
Communicatievaardigheden oefenen
Leren impulsiviteit beheersen
Problemen oplossen
Time out procedure
Uitleg over relatieproblemen / disfunctionele patronen

Forensische ADHD module (For ADHD groep)



Veel voorkomende communicatie problemen bij ADHD:
Anders overkomen op de ander dan je had
bedoeld, bijv. dreigend. 
Je niet serieus genomen voelen. 
Moeite met de ander laten uitpraten. 
Niet afstemmen, te veel doorratelen.
Het verwijt krijgen dat je niet luistert
naar de ander. 
Te hard praten.

For ADHD groep thema’s – communicatie



For ADHD groep thema’s – impulsiviteit beheersen

• meer zicht krijgen op impulsiviteit via oefeningen
• alternatieven bedenken als afleiding
Voorbeeld: de impulsiviteitsthermometer



For ADHD groep thema’s – omgaan met agressie

Beheersingsvaardigheden
1. Richt je aandacht op iets anders, 

buiten jezelf
2. Denk vooruit, 

door besef nadelen
en stilstaan bij wat je wil bereiken

3. Spreek jezelf bemoedigend toe
4. Neem een time out!



For ADHD groep thema’s – time out 



For ADHD groep thema’s – problemen oplossen

Korte termijnoplossingen
agressie, gokken, verslavende middelen, seks, liegen, 
bedriegen etc. 
-> snel, maar: 
-> hebben vooral nadelen voor de lange termijn!

• Voor en nadelen balans maken
• Verzinnen van haalbare lange termijnoplossingen



Relatietherapie bij ADHD en partnergeweld

Voorwaarde: veiligheidsafspraken zijn gemaakt en worden nagekomen; bij te 
hoog oplopende spanning wordt een time out genomen

1. Uitleg over ADHD symptomen en misinterpretaties 

Het SRR-model (Melissa Orlov) 

Het SRR-model beschrijft wat er gebeurt in een ruzie als er misinterpretatie 
van ADHD symptomen plaatsvindt:
Symptoom (ADHD) 
Reactie partner (vanuit misinterpretatie)
Reactie (van ADHD-er op de misinterpretatie)



Relatietherapie bij ADHD en partnergeweld

Voorbeeld 1 SRR-model
Het symptoom is afgeleid zijn
S Je geeft aandacht aan alles wat zich nú aandient, alles is even belangrijk, je 
bent met alles tegelijk bezig
R “Je hebt geen aandacht voor me en houdt dus niet van mij”. Partner gaat 
gedrag vertonen om aandacht te krijgen, bijvoorbeeld: schreeuwen, verwijten 
maken, ruzie maken.
R Jij gaat terugschreeuwen of gaat je terugtrekken.



Relatietherapie bij ADHD en partnergeweld

Voorbeeld 2 SRR-model
Het symptoom is taken afmaken
S Je belooft iets te doen, maar doet het vervolgens niet of maakt het niet af.
R “Je bent onbetrouwbaar, lui en je houdt geen rekening met mijn 
behoeften”.  Partner neemt de verantwoordelijkheid en controle over, gaat 
zeuren en/of verwijten maken.
R Jij voelt je gekleineerd en betutteld en je gaat je terugtrekken. Je voelt je 
niet gewaardeerd.

Herken je dit SRR-model?
Hoe ga je er mee om?



Relatietherapie bij ADHD en partnergeweld

2. Kwetsbaarheidscyclus bespreken met beide partners



Impact of treatment of ADHD on intimate partner 
violence Buitelaar et al. BMC Psychiatry 2014, 14:336

Hypothese: vermindering van ADHD symptomen door behandeling (te zien aan een 
lagere score op de ADHD RS) leidt tot minder huiselijk geweld.

-> Screening alle HG daders op ADHD! met ASRS, ADHD RS, UKV -> validatie screeners 
in de forensische psychiatrie Nannet J.L. Buitelaar, Robert F. Ferdinand, Jocelyne A. Posthumus & Jan K. Buitelaar 
(2016): Screening for ADHD Among Offenders of Intimate Partner Violence, International Journal of Forensic Mental Health 

-> Diagnostiek met DIVA, MINI plus en SCID2.
-> Treatment as usual voor alle deelnemers
-> Verloop: Om de 8 weken meting ADHD symptomen (ADHD RS) en ernst van IPV 
m.b.v. CTS2  en MOAS B (4 metingen). 
-> 2017 resultaten bekend

ITAP studie



• Veel onderdiagnostiek dus herkenning ADHD belangrijk binnen de forensische 
psychiatrie en binnen problematiek van huiselijk geweld. -> Gebruik een ADHD 
screener!

• Geef uitleg over impact van ADHD aan cliënt en aan partner
• Let op patronen van ouder-kind dynamiek in de relatie / SRR model
• Integreer behandeling van ADHD met de behandeling voor partner geweld / 

huiselijk geweld
• ADHD - medicatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan beheersing emoties / 

agressie / impulsen
• Besteed aandacht aan EF problemen van ADHD -> nodig om therapie te kunnen 

volgen
• Behandel comorbiditeit / gevolgen van de onderbehandelde ADHD problematiek

Take home message


