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Inhoud presentatie
• Achtergrond CGT
• Wetenschappelijke evidentie CGT algemeen 
• Wetenschappelijke evidentie CGT bij ADHD
• Aangrijpingspunten CGT bij ADHD in bestaande 

protocollen
• Mijn pleidooi: echte CGT bij ADHD
• Andere aanknopingspunten 
• Afsluiting / vragen
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Uitgangspunt CGT
Gedragstherapie: +/- 1913
• Start: Klassieke (passieve) conditionering en operante (actieve) 

conditionering.
• Nu: reflec e gedrag → experimenteren ander gedrag

Cognitieve therapie: +/- 1962
• Start: psychopathologie is gevolg van fouten in betekenisgeving
• Nu: aanpakken dysfunctionele gedachten waardoor ander 

gevoel en daardoor ander gedrag

CGT: 
• Beiden zijn nodig!
• Anders leren denken & anders leren doen 3



Evidentie CGT algemeen
Voldoende evidentie:
• Stemmings- & angststoornissen
• Gedrags-, dwang- en drangstoornissen
• Eetstoornissen
• Persoonlijkheidsstoornissen
• Psychosen
• Verslavingen
• Slaapproblemen

CGT bij ADHD?
• Verbeteren aandacht & verminderen impuls / hyperactiviteit?
• Steeds meer protocollen beschikbaar! Wel voornamelijk op 

aanleren ander gedrag… 4



Evidentie CGT bij ADHD (1)
Matig onderzoek
• Niet op kernsymptomen / geen onderscheid
• Kleine steekproeven
• Geen controlegroep / wachtlijstgroep
• Niet gecontroleerd voor medicatie, laat staan dosis & soort
• Effect verschillend gerapporteerd (zelf, psycholoog, omgeving)
Moeilijk te vergelijken: ander / eigen CGT protocol

Cognitief gedragstherapeut & ADHD???
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Evidentie CGT bij ADHD (2)
Safren et al. (2005): CGT om skills voor coping aan te leren
ADHD schaal door ander: 30 → 15 vs. 26 → 21
ADHD schaal zelf: 30 → 15 vs. 27 → 24

Safren et al. (2010): aantal correcties uitgevoerd
ADHD schaal door ander: 26 → 15 vs. 26 → 19
ADHD schaal zelf: 25 → 12 vs. 26 → 19

Antshel et al. (2014): protocol bij adolescenten toegepast
ADHD ina en ve door ouders: 18 → 14 & leerkracht 24 → 19
Niet voor ADD hyperactiviteit!
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Evidentie CGT bij ADHD (3)
Solanto et al. (2008): eigen protocol onderzoeken
Onople endheid 84 → 69 / 47% zakte onder T score van 65

Solanto et al. (2010): vergelijken protocol met psychotherapie
Onople endheid door ander: 19 → 14 vs. 18 → 16 

Kinder- en Jeugdigen:
Boyer, Kuin, & van der Oord (2016): Protocol ‘Zelf Plannen’
VVGK door ouders: 26 → 19 versus 25 → 20

NJI (2017): vooralsnog te weinig onderzoek naar effectiviteit 
plannings- en organisatieskils – daarom nog geen standaard. 
Wel potentie!
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Evidentie CGT bij ADHD (4)
Voorlopige conclusies
• Vooral aanleren van skilss – ander gedrag
• Vooral inzet bij adults die al medicatie slikken
• Vooral effect op schaal inattention
Voorlopig optimistisme

Meer te onderzoeken
• Effect bij non-responders op medicatie / alternatief?
• Welke ingredienten vooral effect hebben
• Meer CGT technieken
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Inhoud CGT bij ADHD (1) 
Safren et al.: 3 standaard en 3 optionele modules:
 Plannen & organiseren 
 Omgaan met afleiding
 Cognitieve herstructurering / adaptief denken
Ev: woedemanagement, com. skills & uitstelgedrag

Solanto: 
• Time-management
• Georganiseerd zijn
• Projectplanning
Ev: op tijd naar bed gaan & opstaan

M.a.w.: aanleren van skills & CGT voor comorbiditeit
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Inhoud CGT bij ADHD (2)
CGT: reflecteren op cognities & gedrag en indien nodig 
aanpassen van dysfunctionaliteit

Twee groepen: mensen met dysfunctionele gedachten en 
mensen met onhandig gedrag!

Ik pleit voor: bekijken van specifieke dysfunctionele 
gedachten die bij mensen met ADHD spelen…
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Denkfout 1: overschatting
Overschatting van zichzelf: Komt wel goed

Concentratie: ik kan heus wel van mijn telefoon afblijven

Geheugen: ik onthoud het wel / vergeet het niet

Planning: die taak komt echt wel / hoef ik niet in te plannen

Inhibitie: ik ga me ‘even’ ontspannen

Checken: het is niet nodig om mezelf te controleren
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Denkfout 2: effectiviteit
De omstandigheden zijn niet optimaal dus…

Concentratie: Ik kan me nu niet concentreren, dus kan beter 
iets anders gaan doen

Motivatie: Ik heb er nu geen zin in, dus kan het beter een 
andere keer doen

Afspraken: wachten is zonde van mijn tijd
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Denkfout 3: in hoofd houden
Ik kan het wel in mijn hoofd bedenken, zo moeilijk is dat 
niet

Tijdsplanning: niet bedenken uit welke deeltaken een taak 
bestaat.

Dagindeling: niet bedenken hoe de dag eruit ziet
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Denkfout 4: zo ben ik nu eenmaal
Zo ben ik nou eenmaal, dat is de ADHD

Afgeleid: leren is gewoon mijn ding niet

Onrust: ik kan gewoon niet… stilzitten / wachten / 
concentreren
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Denkfout 5: kost veel tijd / moeite
Die taak is ingewikkeld, kost veel tijd

Handleiding: als ik het niet in 1 x snap dan kan ik beter 
ophouden

Formulier invullen: dit is echt onzin dus zonde van de tijd

Artikel lezen: daar kan ik mijn concentratie vast niet 
bijhouden
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Denkfout 6: 1 + 1 = 3
Het is allemaal leuk, dus dat kan wel

Vrije tijdsindeling: leuke dingen kosten geen energie

Werk: het is leuk dus ik kan het er wel bij hebben 
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Denkfout 7: terugkrabbelen
Als ik eenmaal ja heb gezegd, kan ik er niet op terugkomen

Afspraken maken: ik heb het nu eenmaal beloofd dus…

Werk overnemen: ik heb nu eenmaal ja gezegd…

Iets te hard gezegd: ik zou mezelf afvallen als ik hier nu op 
terug kom
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Andere aanknopingspunten
CGT elementen – aanpassing ADHD

Gebeurtenis – situatie beter uitkiezen
Gedachten – opsporen van specifieke denkfouten
Gevoel – koppelen van iets leuks aan iets negatiefs
Gedrag – andere vaardigheden aanleren
Gevolg – beloning koppelen aan een activiteit

Leren:
Reflecteren – fantaseren – experimenteren - evalueren
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Afsluiting
Take home
• Vooralsnog vooral op gedragsniveau CGT bij ADHD
• Onderzoek matig, maar wel potentie
• Veel winst te behalen mbt algehele CGT
• Vooralsnog na medicatie instelling

Uitdaging
• Specifieke dysfunctionele cognities bij ADHD 

achterhalen

• Ideeen / vragen: sevink@vinkpc.nl

VRAGEN ??? 19
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