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vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …
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Veranderingen DSM IV → DSM 5

• DSM IV-TR:  ADHD bij volwassenen niet 
opgenomen

• Leeftijdscriterium van 7 → 12 jaar

• Voldoende symptomen vroeger en nu (6/9 
resp. 5/9)
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Comorbide stoornissen

• Bij 75% comorbide stoornissen
• Gemiddeld 3 stoornissen per patiënt

• slaapproblemen (75%) 
• depressie ( 55%) 
• drugs  en /of  alcohol (15%- 45%) 
• angst (25%) 
• gedrag of persoonlijkheidstrn. (25%) 
• ASS ( trekken) 10-20%) 

Bron; S. Kooij, 2010; ADHD bij volwassenen, Diagnostiek en behandeling
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Impact niet herkende , onbehandelde ADHD
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1DiScala et al, 1998.
2Liebson et al, 2001.
3NHTSA, 1997. 
4-5Barkley et al, 1993, 1996.

6Barkley et al, 1990.
7Mannuzza et al, 1997.
8Biederman et al, 1997.

9Pomerleau et al, 1995.
10Wilens et al, 1995.
11Barkley et al, 1991.

12Brown & Pacini, 1989. 
13Mash & Johnston, 1983. 
14Noe et al, 1999.
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Literatuurstudie
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literatuurstudie adherence

376 zoekresultaten � 22 relevante artikelen

verschillende termen over medicatie trouw

Adherence zich houden aan voorschrift van de voorschrijver, 
wat betreft tijd, frequentie en dosis

Persistence duur van het gebruik

MPR (Medication Possession Rate) 
Aantal dagen van voorgeschreven recept

Aantal dagen tot volgend recept
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Meetmethoden adherence

• zelf-rapportage
• ondervragen voorschrijvers
• tellen van tabletten 

• ophalen bij apotheek
• spiegelbepalingen in bloed en speeksel

• MEMS (Medication Event Management System)



10

Compliance gemeten met M edication Possession Rate
n=604 kinderen, n=1542 volwassenen

Perwien e.a., JMCP, 2004,vol 10, no 2.
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Adherence gemeten aan aantal recepten
n=41.700

Leeftijd
------------------------------------------------------------
Duur gebruik 
medicatie 6-14 jr   15-21 jr 22-45jr
------------------------------------------------------------

• 1 jaar:  81% 62% 78%
• 2 jaar: 67% 45% 63%
• 3 jaar: 58% 34% 58%
• 4 jaar: 48%        27% 48%

Zetterqvist e.a. Acta Psychiatrica Scandinavica, 2013:128:70-77. 
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Medicatie-adherence met self-report vragenlijst
volwasssenen, n=371

• Na 4 jaar meerderheid nog in behandeling

• 37% (n=136) gestopt met medicatie na 4 jaar

• Betere uitkomsten bij groep >2 jaar behandeld door 
psychiater of huisarts

• Comorbiditeit bij baseline voorspeller van slechte 
adherence

Lensing e.a. Four year outcome in psychofarmacologically treated adults with ADHD; a 
Questionnaire Survey. J.Clin Psychiatry 74;1, jan.2013
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Voorspellers van verhoogd risico op non -
adherence volwassenen:

• Recent gediagnosticeerde patiënten
• Veel middelengebruik
• Vrouwen
• Hoog opleidingsniveau
• Antisociale persoonlijkheidsstoornis

Kooij e.a. Predictors and impact of non-adherence in adults with ADHD receiving OROS methylphenidate: 
results from a randomized, placebo-controlled trial BMC Psychiatry, 2013, 13:36 
Torgersen e.a. Predictive factors for more than 3 years’duration of Central Stimulant Treatment in Adult 
ADHD. J.of Clinical Psychopharmacology,32, nr.5, oct.2012.
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Factoren van invloed op adherence volwassenen

Factor toename adherence afname adherence

Medicatie langwerkende preparaten multipele dagelijkse doseringen 
hogere dosis 
bijwerkingen 

ineffectiviteit
stigma bij kortwerkende preparaten

Patiënt behandelde comorbiditeit
jongere leeftijd bij start 

vrouwelijk geslacht
etniciteit/ras (Caucasisch)

oudere leeftijd bij start behandeling 
hoog opleidingsniveau

laag IQ
ernstiger aandachts- en 
oppositionele symptomen 

Familie gescheiden ouders
kinderen in pleegzorg 

ADHD in familie 
Hoog opleidingsniveau 

Ahmed, Aslani: AustraliaSourceExpert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research. 
13 (6) (pp 791-815), 2013.
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Adherence in het algemeen

• Studie in 2002 met 22.947 patiënten met antidepressiva
– 43% nog adherent na 6 maanden
– adherente patiënten geven de laagste jaarlijkse kosten

• Adherence bij chronische ziekten is rond 50%

Ron Cantrell e.a., Methods for Evaluating Patient Adherence to Antidepressant Therapy. Medical 
Care, apr 2006, nr. 4
R. Ahmed en P. Aslani, ADHD: an update on medication adherence and persistence in children,
adolescents and adults. Expert Rev.Pharmacoecon.Outcomes Res. 13(6) 2013
Osterberg en Blaschke, Adherence to medication.The New England J.of Medicine, 2005, 353
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Conclusies literatuuronderzoek

• Non-adherence op stimulantia wisselt in onderzoeken tussen 
13-64%. Adherence is hoger bij langwerkende stimulantia (1)

• Behandeling door een psychiater beïnvloedt de duur van 
medicatiegebruik positief (2)

• Langer dan 24 maanden medicatiegebruik: hogere scores op 
functioneren dan bij korter gebruik (3)

• Meer onderzoek nodig naar associatie tussen slechte 
adherence en ernstiger ADHD-symptomen (4)

1. Review of medication adherence in children and adults with ADHD. Postgrad Med.2010, jan;122: 184-191
2. Continuity in methylphenidate treatment of adults with ADHD. 

Olfsen e.a. J. Manag Care Pharm.2007;13 (7)570-577
3. Four year outcome in psychofarmacologically treated adults with ADHD; a Questionnaire Survey. 

J.Clin Psychiatry 74;1, jan.2013 Lensing e.a.
4. Safren e.a. Medication adherence in Psychopharmacologically tre ated adults with ADHD. 

J.Attention Disorders, february 2007,257-260



Follow-up onderzoek

17



18

Inleiding

• Hoelang houdt effect van behandeling 
aan na ontslag?

• Hoe hangt dit samen met 
therapietrouw?

• Weinig follow-up onderzoeken tot nu toe
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Follow -up onderzoek Ps yQ

Onderzoek naar: 
– tevredenheid met behandeling

– medicatietrouw  
– klachten ADHD, stemming, angst, 

alcohol/drugs/slaapkwaliteit 

– zorgbehoefte

T0 � T1 � T2 elke 6 maanden na ontslag
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Hypothesen

1. Er zal grote spreiding zijn in de tevredenheid 
over behandeling

2. Na half jaar zal kwart helemaal gestopt zijn met 
ADHD-medicatie

3. Toename van ADHD klachten na ontslag, zullen 
samenhangen met stoppen met medicatie
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PsyQ Programma ADHD bij volwassenen , 
Den Haag

• Jaarlijks ca 900 patiënten in en uit

• Behandelduur: 9-12 mnd 

• Terugvalpercentage onbekend

• Her-aanmelding patiënten na 2-3 jaar

• Programma aanpassen obv bevindingen follow-up 
onderzoek
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Behandeling 

• Voorlichting, medicatie, coaching, CGT, 
lichttherapie, relatietherapie etc.

• ROM-gegevens PsyQ 2013: 
63% van de patiënten die voor- en eindmeting 

hebben ingevuld had een afname op de ADHD-
RS van minstens 30% 
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Methoden
• Inclusie van patiënten:

– uitschrijving september - december 2012:   N=234
– vragenlijst

• Inclusiecriteria:
– schriftelijke toestemming 

• Exclusiecriteria:
– geen toestemming
– taalproblemen
– vervolgbehandeling, o.a. terugvalpreventie (11%)



Analyseplan

– Beschrijvende statistiek 
– T-toetsen: verg. gem. T0-T1, T1-T2 
– Chi-kwadraat toets: verg. proporties T0-T1, T1-T2
– Correlaties adherence en tevredenheid, 

functioneren, etc. 
– Lineaire regressie: factoren effect op adherence
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Opzet onderzoek

• T0: n=97 (41.5%) van de 234

• T1: n=85 (88%) na gem. 27 weken

• T2: n=74 (76%) na gem. 54 weken
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Algemene kenmerken patiënten (T0)

Geslacht: 
– man, n=48, 49.5%

– vrouw, n=49, 50.5%

Leeftijd: gemiddeld 36 jaar  (SD 11.6, range 18-67 jaar)

Opleidingsniveau:
– VMBO n=8,9%

– MBO n=34,4%

– HAVO/VWO n=5,6%
– HBO/WO n=38,4%
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Hypothesen

1. Er zal grote spreiding zijn in de tevredenheid 
over behandeling

2. Na half jaar zal kwart helemaal gestopt zijn met 
ADHD-medicatie

3. Toename van ADHD klachten na ontslag, zullen 
samenhangen met stoppen met medicatie



Tevredenheid en klachten

* * *
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Wel versus geen stimulantia
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Hypothesen

1. Er zal grote spreiding zijn in de tevredenheid 
over de kwaliteit van de verkregen zorg.

2. Na half jaar zal kwart helemaal gestopt zijn met 
ADHD-medicatie

3. Toename van ADHD klachten na ontslag, zullen 
samenhangen met stoppen met medicatie



Stimulantia gebruik (%)
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Medicatiegebruik

.

32



Relatie tussen stoppen met stimulantia en klachten

T1
•Vrouwen stoppen vaker met een stimulantia dosis dan mannen (40% 
vs 17% )

•Opleidingsniveau, leeftijdsverdeling en middelengebruik hebben geen 
significant effect op wel/niet stoppen met stimulantia
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Redenen om te stoppen met medicatie

T1
• Kosten
• Wil zonder medicatie
• Aangepast schema
• Bijwerkingen
• Zwangerschap

T2
• Onvoldoende effect
• Vindt niet nodig
• Depressie opgeklaard
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Adherence 
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zich houden aan voorschrift van de voorschrijver, wat betreft:

tijd
frequentie
dosis



Adherence 
Vergelijking in de groep patiënten die alle vragenlijsten 
hebben afgerond en medicatie hebben gebruikt, N=55

36

56

29

44

100

76 80
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Hypothesen

1. Er zal grote spreiding zijn in de tevredenheid 
over de kwaliteit van de verkregen zorg.

2. Na half jaar zal kwart helemaal gestopt zijn met 
ADHD-medicatie

3. Toename van ADHD klachten na ontslag, zullen 
samenhangen met stoppen met medicatie



Relatie tussen stoppen met stimulantia en klachten

T1
•Wel verband tussen stoppen met een (dosering) stimulans en 
tevredenheid met behandeling

T2
•Er was geen statistisch significant verband tussen stoppen of 
doorgaan met de stimulantia en tevredenheid met behandeling, ADHD 
klachten, functioneren, stemming, angstklachten, of slaapkwaliteit 
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Relatie tussen adherence aa n 
stimulantia en het functioneren

Vragenlijst T0
• significante, maar zwakke correlatie tussen adherence en 

algemeen functioneren (zelf)

Vragenlijst T1
• significante, maar zwakke correlatie tussen adherence en 

tevredenheid met behandeling

Vragenlijst T2
• geen significante correlaties
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Stoppen anti-depressivum vs klachten

Gebruikt anti-depressivum
• n=21 op T0 
• n=19 op T1 
• n=14 op T2 

40

Geen statistisch significant verband tussen stoppen of 
doorgaan met AD-gebruik en tevredenheid behandeling, 
ADHD klachten, functioneren, stemming, angstklachten, of 
slaapkwaliteit. Maar de groepen waren ook erg klein



Alcohol en drugsgebruik

Fig 1  Aantal gebruikers Fig 2 Gem. eenheden per week
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Follow -up onderzoek Ps yQ

Onderzoek naar: 
– tevredenheid met behandeling
– medicatietrouw  
– klachten ADHD, stemming, angst, 

alcohol/drugs/slaapkwaliteit 
– zorgbehoefte



Alternatieve hulp na uitschrijving
T1
N=19 (23%)

• Ander familielid met ADHD (n=1)

• Boek Laura Batstra (n=1)
• Brijder Leefstijltraining  (n=1)
• Coach op werk  (n=1)
• Cursus Hersenen in balans (n=1)
• CIZ thuiszorgbegeleider (n=1)

• Homeopaat (n=1)
• Huisarts  (n=2)
• Internet  (n=5)
• Internet glutenvrij dieet  (n=1)
• Mindfulness training, boek (n=1)

• Naar CPP (n=1)
• UvA studentenbegeleiding (n=1)
• UWV/Bureau ADHD + werk (n=1) 

T2
N=23 ( 28%)

• Huisarts (n=3)

• CZT (n=1)
• Mindfullness (n=1)
• Ajurvedis (n=1)
• Begeleid wonen (n=1)
• Boeken en websites (n=2)

• ADHD netwerk (n=1)
• Chiropractie (n=1)
• Horoscoop laten meten (n=1)
• PsyQ Trauma (n=1)
• Vitamines op internet (n=1)

43
N=69 ( 83%) zal zich opnieuw aanmelden bij Psy-Q



Tips en adviezen van patiënten

• Inkorten intake tot behandeling
• 45-60 min ipv 30 min
• Meer avondpoli
• Toegankelijkheid optimaliseren (tel & internet)
• Meer aandacht voor nazorg
• Meer aandacht voor relatietherapie, psychotherapie, 

en behandeling depressie
• Laagdrempelig heraanmelden
• Meer aandacht voor pos. aspecten v. ADHD
• Gesplitste groepen ADD en ADHD
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Conclusie

• Hypothese 1: (tevredenheid blijft gelijk): meerderheid is en blijft tevreden
over behandeling

• Hypothese 2: (25% is met medicatie gestopt op T1): dit blijkt 24% te zijn 
(13 van de 55). Op T2 zijn er juist weer mensen herstart.

• Hypothese 3: (terugval klachten bij stop medicatie): geen statistisch 
significant verband tussen stoppen of doorgaan met stimulantia en 
tevredenheid met behandeling, ADHD klachten, functioneren, stemming, 
angstklachten, of slaapkwaliteit

• Hoger opgeleiden in dit onderzoek niet minder adherent, itt de literatuur

• Op T0: n=52, Eerste doses: 1.8 (SD 5.2) vs. latere doses: 3.8 (SD6.2), 
p<.001*.De eerste doses van de stimulantia worden dus het best 
ingenomen!
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Algemene kenmerken

• Sterke punten
– Hoge respons op T1 (88%) en T2 (76%)

• Beperkingen onderzoek
– 41.5% deed mee (97 van de 234 uitschrijvingen)
– We weten weinig over de groep weigeraars of die 

niet bereikt konden worden
– Zelfrapportage via telefonisch interview
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Aanbevelingen

• Follow-up onderzoek laten doorlopen tot 
tenminste 2 en 3 jaar na afsluiten behandeling. 

• Patient adviezen implementeren

• Vrouwen beter voorlichten en begeleiden bij 
therapietrouw
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Discussiepunten

• Andere/betere meetmethoden adherence? 
• Bijv. e-mail, sms
• Binnenkort: Zelfmonitor App PsyQ 

monitort in gewenste frequentie, de 
klachten op diverse terreinen, 
medicatietrouw en CGT huiswerk 
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Dank aan

Dr. J.J.S. Kooij, hoofd Kenniscentrum ADHD en 
programma ADHD bij volwassenen, PsyQ Den Haag

Dr. D. Bijlenga, Senior onderzoeker Kenniscentrum 
ADHD 

Alle behandelaren van Programma ADHD bij 
volwassenen PsyQ Den Haag


