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Waarom vroegdiagnostiek?
Ouders zo vroeg mogelijk ondersteunen in 
opvoedingsproces

Diagnose: Bij ouders: onzekerheid naar houvast, 
bijstellen eisen; minder frustratie ouders/kind, beter
begrip
Bij kind: meer begrip omgeving, betere relatie ouders



Diagnostiek
Vroegdiagnostiek belangrijk maar…
Kan de diagnose ADHD bij jonge kinderen worden gesteld? 
Iha lftd 7-10 jaar; niet ineens diagnose op 7-e jaar Diagnostiek jonge kinderen met ADHD ingewikkeld:
Normale range of kinderpsychiatrische stoornis?
Gevaar overdiagnostiek: “gezonde” kinderen krijgen psychiatrische stoornis



ADHD DSM IV-TR
Aandachtstekort (bij jonge kk niet: fouten in schoolwerk)
Hyperactiviteit (NB ook normale ontwikkeling)
Impulsiviteit (NB ook normale ontwikkeling)
625 kk 40% (3-6 jr) 7 vd 18 ADHD sympt. (Smidts DP, Oosterlaan J, 2008)

38% ouders CB druk gedrag (Kousemaker NJP 1997). 

Criterium B DSM-IV TR: enkele symptomen…..voor het zevende jaar aanwezig; DSM niet ontwikkelings specifiek
Bij jonge kinderen: 75% hyperactief-impulsief type met name



DSM VA. Een persisterend patroon van onoplettendheid en/of hyperactiviteit-impulsiviteit dat interfereert met het functioneren of de ontwikkeling, zoals gekenmerkt door (1) en/of (2).
(1) Onoplettendheid Zes (of meer) van de volgende symptomen zijn gedurende ten minste zes maanden aanwezig geweest in een mate die onaangepast is en een negatieve 
invloed heeft op sociale, schoolse of beroepsmatige activiteiten en niet past bij het ontwikkelingsniveau.
N.B. De symptomen zijn niet alleen een manifestatie van oppositioneel gedrag, uitdagendheid, vijandigheid of een onvermogen om taken of instructies te begrijpen. Oudere 
adolescenten en volwassenen (17 jaar en ouder) moeten aan ten minste vijf symptomen voldoen. De betrokkene:
(a) slaagt er vaak niet in voldoende aandacht te geven aan details of maakt achteloos fouten in schoolwerk, werk of bij andere activiteiten
(b) heeft vaak moeite de aandacht bij taken of spel te houden
(c) lijkt vaak niet te luisteren als hij/zij direct aangesproken wordt
(d) volgt vaak aanwijzingen niet op en slaagt er vaak niet in schoolwerk, karweitjes af te maken of verplichtingen op het werk na te komen (niet het gevolg van oppositioneel 
gedrag of van het onvermogen om aanwijzingen te begrijpen)
(e) heeft vaak moeite met het organiseren van taken en activiteiten
(f) vermijdt vaak, heeft een afkeer van of is onwillig zich bezig te houden met taken die een langdurige geestelijke inspanning vereisen (zoals school- of huiswerk)
(g) raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken of bezigheden (bijvoorbeeld speelgoed, huiswerk, potloden, boeken of gereedschap)
(h) wordt vaak gemakkelijk afgeleid door uitwendige prikkels
(i) is vaak vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden

(2) Hyperactiviteit en impulsiviteit Zes (of meer) van de volgende symptomen zijn gedurende ten minste zes maanden aanwezig geweest in een mate die onaangepast is en 
een negatieve invloed heeft op sociale, schoolse of beroepsmatige activiteiten en niet past bij het ontwikkelingsniveau.
N.B. De symptomen zijn niet alleen een manifestatie van oppositioneel gedrag, uitdagendheid, vijandigheid of een onvermogen om taken of instructies te begrijpen. Oudere 
adolescenten en volwassenen (17 jaar en ouder) moeten aan ten minste vijf symptomen voldoen. De betrokkene:
(a) beweegt vaak onrustig met handen of voeten, of draait in zijn/haar stoel
(b) staat vaak op in de klas of in andere situaties waar verwacht wordt dat men op zijn plaats blijft zitten
(c) rent vaak rond of klimt overal op in situaties waarin dit ongepast is (bij adolescenten of volwassenen kan dit beperkt zijn tot subjectieve gevoelens van rusteloosheid)
(d) kan moeilijk rustig spelen of zich bezighouden met ontspannende activiteiten
(e) is vaak 'in de weer' of 'draaft maar door'
(f) praat vaak aan een stuk door
(g) gooit het antwoord er vaak al uit voordat de vragen afgemaakt zijn
(h) heeft vaak moeite op zijn/haar beurt te wachten
(i) verstoort vaak bezigheden van anderen of dringt zich op (bijvoorbeeld mengt zich zomaar in gesprekken of spelletjes)

B. Enkele symptomen van hyperactiviteit-impulsiviteit of onoplettendheid die beperkingen veroorzaken waren voor het twaalfde jaar aanwezig.
C. Enkele beperkingen uit de groep symptomen zijn aanwezig op twee of meer terreinen (bijvoorbeeld op school (of werk) en thuis).
D. Er moeten duidelijke aanwijzingen van significante beperkingen zijn in het sociale, school- of beroepsmatig functioneren.
E. De symptomen komen niet uitsluitend voor in het beloop van een pervasieve ontwikkelingsstoornis, schizofrenie of een andere psychotische stoornis en zijn 
niet eerder toe te schrijven aan een andere psychische stoornis (bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis, dissociatieve stoornis of een 
persoonlijkheidsstoornis).



Onderzoek UMCU
Vroegdiagnostiek is belangrijkBelangrijk om vroeg behandeling/begeleiding op te startenDiagnostiek op jonge leeftijd ingewikkeld: normale range vs kinderpsychiatrische stoornis
Onderzoeksvraag: Kan diagnose ODD/CD/ADHD op kleuterleeftijd gesteldworden?
Prof. dr. W. Matthys en Prof. dr. P.G.M. van der HeijdenKim Schoemaker (executieve functie taken)Team jonge kind UMCUEn heel veel onderzoeksassistenten/studenten



Onderzoek UMCU
Onderzoeksvragen:
Betrouwbaarheid en validiteit van 
1. Gedragsobservatie: Disruptive Behavior DiagnosticObservation Schedule (DB-DOS) (Wakschlag et al., 2008)
2. Semi-gestructureerd ouderinterview:
Kiddie- Disruptive Behavior Disorder Schedule 
(K-DBDS) (Keenan et al., 2000/2007)
3. Beloop na 9 en 18 maanden: stabiliteit van diagnosen
4. Welke kind- en omgevingsfactoren zijn van invloed op beloop



Onderzoek UMCU
2007-2010
N=251 van 3.5-5.5 jaar (N=193 verwezen pat./N=58 NC) (80%J-20%M)
Verwijzing via CB, HA, KA, neuroloog etc
Inclusiecriteria: 
IQ > 70 , geen ernstig vermoeden of diagnose ASS, score op TRF en/of CBCL >90e percentiel aandacht/agressie
Herdiagnostiek na 9 en 18 maanden



Onderzoek UMCU; T0T1T2
Intelligentie onderzoek T0

Verbaal (Peabody) en performaal (Raven)
Executieve functie taken (Kim Schoemaker) T0T1T2

7 taken aangepast voor kleuters, verschillende mate van beloning
Werkgeheugen, Inhibitie, Cognitieve flexibiliteit

Semi-gestructureerd interview (K-DBDS) T0T1T2
Gedragsobservatie (DB-DOS) T0T2
Vragenlijsten

Opvoedingsvaardigheden en beleving van stress 
Depressiviteit en ADHD kenmerken bij de ouder 

Tevens vragenlijsten voor leerkracht (o.a. TRF, CGAS)



DB-DOS
Gedragsobservatie: DB-DOS 
Disruptive Behavior Diagnostic Observation Schedule 
(Wakschlag et al., 2008)(ADOS)
Duur: 60 minuten
Getrainde onderzoeker; afname en score (betrouwbaar). Onderscheid tussen normaal (0 en 1) en klinisch: (2 en 3) 
Diagnostiek: niet alleen info ouder/leerkracht, ook zelf (deel van) gedrag zien; voorkeur gestandaardiseerd



DB-DOS
3 Modules: 

1. ouder- kind (parent)
2. onderzoeker (actief)- kind 3. onderzoeker (passief)- kind 

Per module taakjes: 
1. puzzel, boekje/vragenlijst 
2. kapot speelgoed, samenspel 
3. “verboden” speelgoed



DB-DOS ADHD
DB-DOS: ADHD module ontwikkeld
10 items ADHD: Hyperactiviteit (4), impulsiviteit (2) en 
aandacht (4)
Hyperactiviteit: 
– 1. friemelen, wiebelen (fijn mot. act)
– 2. moeite blijven zitten, (grof mot. act)
– 3. moeite rustig spelen
– 4. praat veel



DB-DOS ADHD
Impulsiviteit

1.moeite met wachten (niet verbaal)
2. verstoren, onderbreken

Aandacht
1. onoplettendheid, achteloos
2. moeite volgehouden aandacht
3. snel afgeleid
4. zwakke motivatie, snel verveeld zijn



K-DBDS
Kiddie- Disruptive Behavior Disorder Schedule; 
K-DBDS = Semi-gestructureerd ouderinterview
Duur: 60 minuten
Afname en score: na korte training
DSM-IV criteria aangepast aan de kinderleeftijd
Alleen DBD/ADHD
Kwantitatief en kwalitatief 
Hyperactiviteit: Hoe vaak; Hoe ernstig; Hoe lang; 
Plaats; Beperking



Resultaten onderzoek UMCU 1.
1. Betrouwbaarheid en Validiteit DB-DOS N=251
Betrouwbaarheid DB-DOS 
-Interne consistentie (Cronbach alpha): mate waarin een aantal items in een test hetzelfde concept meten: mean 0.82 (0.77-0.91) = goed
-Interrater betrouwbaarheid (Intraclass Correlatie Coefficient [ICC]): 0.92 (0.88-0.95) = zeer goed
-Test-hertest (ICC) na 8 wkn N=24: 0.64 (0.59-0.71) = matig
-Confirmatory Factor Analyses: afzonderlijke gedragsitems samen hangen; ADHD: redelijk goed 



Resultaten onderzoek UMCU 1.
Validiteit DB-DOS: 
Convergerende validiteit (Pearson correlatie): K-
DBDS, CGAS, CBCL, TRF, IFS: ADHD: goed
– Klinische validiteit (AN(C)OVA): 4 groepen (NC 

N=58, DBD N=40, ADHD N=54, DBD+ADHD N=66); 
Klinische consensus diagnose: onafhankelijke                 
psychiater/psycholoog: consensus diagnose  alle 
informatie min de DB-DOS



Resultaten onderzoek UMCU 2.
2. Betrouwbaarheid en Validiteit K-DBDS N=251
Betrouwbaarheid K-DBDS
-Interne consistentie (Cronbach alpha): mate waarin 
een aantal items in een test hetzelfde concept meten: 
mean 0.88 = goed
-Interrater betrouwbaarheid (Intraclass Correlatie 
Coefficient [ICC]): 1.0 = zeer goed
-Test-hertest (ICC) na 8 wkn N=24: 0.79 = goed



Resultaten onderzoek UMCU 2. 
Validiteit K-DBDS: 
Convergerende validiteit (Pearson correlatie): K-DBDS, CGAS, CBCL, TRF, IFS: ADHD: goed
– Klinische validiteit (AN(C)OVA): 4 groepen (NC N=58, DBD N=39, ADHD N=58, DBD+ADHD N=57); 

Klinische consensus diagnose: onafhankelijke                 psychiater/psycholoog: consensus diagnose  alle informatie min de K-DBDS
1 en 2. 
DB-DOS en K-DBDS zijn betrouwbare en valide onderzoeksinstrumenten voor diagnostiek ADHD bij het jonge kind (Bunte et al., 2013ab)



Resultaten onderzoek UMCU 3.
3. Beloop na 9 en 18 maanden: stabiliteit van diagnosen Stabiliteit, maar ook instabiliteit van diagnosen (in behandelde groep):
59% preschool (verwezen) ADHD: 1.5 jr later:  ADHD
Lahey 2004: 4-6 jarigen met ADHD > na 3 jaar: bijna allemaal ADHD (ernstige symptomen op jonge lftd>verhoogde kans op persistentie)
Onderzoek Campbell 1990: 3 jaar > na 3 jr: 50%, na 6 jr48% ADHD
Longitudinaal onderzoek: vanaf 2 jaar persistent traject van hyperactiviteit (Shaw, Lacourse &Nagin, 2005)



Resultaten onderzoek UMCU 3.
Stabiliteit van diagnose, maar ook remissie 
New onset: op T0 geen diagnose op T1 en/of T2 wel
Herdiagnostiek belangrijk



Resultaten onderzoek UMCU 4. 
4. Welke kind- en omgevingsfactoren zijn van invloed 
op beloop

T0: Aantal symptomen, inhibitie (impulsen beheersen), 
aanwezigheid symptomen KDV/ school, stress ouders: 
stabiliteit ADHD na 18 mnd.

Geslacht, IQ, BDI, SES voorspelt NIET (in dit
onderzoek)



Van onderzoek naar praktijk
Zorgprogramma poli ontwikkelingsstoornissen jonge 
kind (0 tot 6 jaar) UMCU

Reden van aanmelding: gedragsproblemen, zorgen 
over contact, druk en onrustig gedrag, extreme 
driftbuien
Verwijzers: huisarts, jeugd arts, kinderarts, gemeente

Naar aanmeldteam psychiatrie: 088-7555888



Intake poli
Week 1:
Intake ochtend (spiegelkamer): 
9.00 reden van aanmelding en kennismaking kind 

KJP en KJP i.o./verpleegkundig specialist
9.45 gestructureerde spelobservatie 

psycholoog
ontwikkeling, familie anamnese, K-DBDS zn
KJP i.o./verpleegkundig specialist

11.00 terugkoppeling en voorstel vervolg onderzoek



Intake poli
Week 1:
Intakeochtend 9.00-11.00
Week 2-4:
Op indicatie: psychologisch onderzoek, huis/school/PZS bezoek
Telefonisch overleg met betrokkenen; verwijzer/wijkteam/ logopediste
Week 5: 
Adviesgesprek: terugkoppeling onderzoeken en advies



Vroegdiagnostiek: geen diagnose en dan? 
Geen diagnose, wel zorgen ontwikkeling
Verwijzen naar wijkteam voor bv opvoedondersteuning
Cursus vergroten opvoedingsvaardigheden (bv Pittige Jaren; Incredible Years) Webster-Stratton et al., 2013

Verwijzing naar logopedie, fysiotherapie etc
Herdiagnostiek na bv half-1 jaar



Vroegdiagnostiek: wel een diagnose en dan? 
Psycho-educatie (groep/individueel)
Kortdurende ouderbegeleiding (Behavioral Parent Training: 
positief effect) (Greenhill et al., 2008, Mulqueen et al., 2013) / thuisbegeleiding
Pittige Jaren (Webster-Stratton et al., 2013)

Verwijzen naar wijkteam voor bv opvoedondersteuning
Verwijzen naar of overleggen met andere instantie 
(dagbehandeling, KDC, logopedie, fysiotherapie, KA etc) 
Schoolinterventies
Instellen medicatie



Behandeling
Medicatie:
– Methylfenidaat: Off label < 6 jaar
– Preschool ADHD Treatment Study (PATS) (Gr2008)
– n=532/144; 3-5,5 jaar, 70% comorb AsI
– 8 fases: o.a. parent training (10wkn), open label 

(1wk), dubbel blind placebo gecontroleerd (6 wkn), 
open label (40 wkn) (Greenhill et al., 2008)

– Effect size (0,4-0,8) < MTA studie (>6 jr), mgl lagere
dosering



Behandeling
PATS follow-up study (Riddle et al., 2013)

ADHD in preschoolers: stable diagnosis
0-3 jaar follow-up: afname symptomen mbv medicatie
3-6 jaar follow-up: wel/geen medicatie voorspelt geenverandering van symptoom ernst van jaar 3 tot jaar 6



Behandeling
Medicatie:
– Methylphenidaat: 0.7 (+/-0.4) mg/kg/dag; 
– Respons afhankelijk van comorbiditeit
– Start laag: 2.5 mg; bijw. vergelijkbaar >6 jaar

• Emotionele uitbarstingen, moeite inslapen, 
eetlust, geirriteerdheid

– NB lengte en gewicht
– NB capsules niet meer vergoed bv 3.75 mg MPH



Behandeling
Medicatie:
– Atomoxetine: off label < 6 jaar
– N= 101 5-6jr, dubbelblind placebo gecontroleerd; 1.4 

mg/kg/dag (Kratochvil et al., 2011)

– Atomoxetine verminderd sign. ADHD symptomen tov 
NC (ADHD rating scale), echter niet significant mbt
impairment tov NC (CGI scale)

– Iha goed verdragen



Conclusie
ADHD is bij jonge kinderen vast te stellen
Maak gebruik van gestandaardiseerde meetinstrumentenK-DBDS en DB-DOS (verwijs indien nodig)
Belang herdiagnostiek: remissie/new onset
Aantal symptomen, inhibitie, symptomen school/KDV, stress ouders: van belang mbt uitkomst 18 mnd
Wel/geen diagnose: behandeling/begeleiding is mogelijk



Vragen?

email: t.bunte-rosingh@umcutrecht.nl


