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Prevalence 

ADHD in SUD

Prevalence of ADHD in substance-abusing patients: 
A meta-analysis and meta-regression analysis.

Katelijne van Emmerik - van Oortmerssen
Geurt van de Glind
Wim van den Brink 

Filip Smit 
Cleo L. Crunelle

Robert A. Schoevers
Drug Alcohol Depend. 2012 Apr 1;122(1-2):11-9.

29 studies, including 6689 subjects (4054 adolescents and 2635 adults)

Overall prevalence ADHD in SUD = 23.1% (95% C.I: 19.4% – 27.2%)

Meta-regression analysis:
- lower prevalence of ADHD in primary cocaine dependent subjects 
- higher prevalence of ADHD in studies with DICA or SADS-L
- no effect of age, gender, setting, time-frame, abstinence duration

Study name Statistics for each study Event rate and 95% CI

Event Lower Upper 
rate limit limit Z-Value p-Value

Clark et al 0,286 0,216 0,368 -4,768 0,000
Garland et al 0,211 0,156 0,280 -6,933 0,000
Grella et al 0,130 0,110 0,152 -20,135 0,000
Hovens et al 0,310 0,200 0,447 -2,668 0,008
Jainchill et al 0,246 0,218 0,276 -13,889 0,000
Latimer et al 0,400 0,321 0,485 -2,308 0,021
de Milio 0,140 0,072 0,256 -4,756 0,000
Molina et al 0,286 0,244 0,333 -8,217 0,000
Novins et al 0,180 0,113 0,274 -5,496 0,000
Stowell et al 0,080 0,051 0,123 -9,961 0,000
Subramaniam etal A 0,330 0,243 0,431 -3,229 0,001
Subramaniam etal B 0,390 0,286 0,505 -1,877 0,061
Szobot et al 0,443 0,324 0,569 -0,888 0,374
Tarter et al 0,199 0,143 0,270 -6,832 0,000
Tims et al 0,380 0,342 0,420 -5,820 0,000
Carroll et al B 0,238 0,165 0,331 -4,980 0,000
Clure et al 0,150 0,099 0,220 -7,223 0,000
Daigre et al 0,200 0,126 0,302 -4,960 0,000
Falck et al 0,099 0,070 0,137 -11,669 0,000
Johann et al 0,213 0,171 0,262 -9,482 0,000
King et al 0,190 0,130 0,268 -6,360 0,000
Levin et al 0,100 0,070 0,141 -11,050 0,000
Modestin et al 0,110 0,062 0,187 -6,574 0,000
Ohlmeier et al A 0,231 0,156 0,328 -4,835 0,000
Ohlmeier et al B 0,541 0,416 0,661 0,640 0,522
Rounsaville et al 0,349 0,297 0,405 -5,130 0,000
Schubiner et al 0,240 0,186 0,304 -6,979 0,000
Tang et al 0,101 0,069 0,146 -10,269 0,000
Wood et al 0,330 0,181 0,523 -1,730 0,084
Ziedonis et al 0,346 0,291 0,405 -4,912 0,000

0,231 0,194 0,272 -10,677 0,000

-1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00

Meta Analysis
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Hoe vroeger beginleeftijd middelengebruik:

hoe meer beinvloeding door 

afwijkende/pathologische factoren:

- bij het individu:

psychiatrische problematiek
- en/of bij de omgeving: 

verwaarlozing,mishandeling

� hoe meer kans op ontwikkeling 

chronisch problematisch middelengebruik

Addictive drugs, primarily by virtue of neuroplastic changes associated 

with dopamine activity most highly concentrated in primary motivation circuitry, 

produce long-term motivational effects

vroegtijdig begin van middelengebruik

is een sterke voorspeller van verslavingsproblemen op volwassen leeftijd

Chambers RA Am J Psychiatry 2003: 160: 1041-1052
McGue M Alcohol Clin Exp Res 2001; 25(8): 1156-1165



Prevalentie van ADHD onder patienten met opiaatafhankelijkheid

principal

author

year N ADHD screening

instruments

ADHD assessment

instruments

prevalence

childhood 

ADHD

prevalence

adult ADHD

Eyre 1982 157 Cantwell criteria 22 % not assessed

King 1999 125 DIS-4.0 (Diagnostic 

Interview Schedule for 

DSM-IV)

CPT: Continuous 

Performance Test

19.2% 16.7%

Modestin 2001 100 clinical questionnaire for 

childhood ADHD, based on 

DSM-IV criteria 

11% not assessed

Davids 2004 109 WURS-k (Wender-Utah 

Rating Scale): self-report

29% not assessed

Kolpe 2007 687 ADDS (Attention Deficit 

Disorder Screen)

not assessed 19%

Arias 2008 1761* SSADDA (Semi-structured 

Assessment for Drug 

Dependence and 

Alcoholism)

5.22% 4.15%

* non-treatment-seeking population with lifetime diagnosis of cocaine and/or opioid dependence



Verslaving
aan opiaten

pijnstillende (en verslavende) werking van 

opium al in de oudheid bekend

1804 : Friedrich Sertürner: isolatie van 

morphine 

1874: C.R. Alder Wright:

synthese heroïne 

1898: herontdekt 

door Felix Hoffmann 

geproduceerd door 

BAYER onder de naam 

HEROÏNE



Methadone Maintenance Treatment 
(MMT)

1937 Max Bockmühl and Gustav Ehrhart: 

synthese van methadone 

1964 Vincent Dole en Marie Nyswander: 
behandeling van heroïne-verslaafde patiënten 

met methadone:

- blokkeert het euforiserend effect van heroïne

- voorkomt abstinentie-symptomen

effectieve dagdosis: 80 -120 mg

DOLE VP, NYSWANDER M. 

A MEDICAL TREATMENT FOR DIACETYLMORPHINE (HEROIN) ADDICTION. 

A CLINICAL TRIAL WITH METHADONE HYDROCHLORIDE. 

JAMA. 1965 Aug 23;193:646-50.



Onderzoeksopzet

Onderzoekspopulatie: opiaat-afhankelijke patiënten 

in onderhoudsbehandeling met methadon (MMT)

Novadic-Kentron, Eindhoven, locatie Kanaaldijk

Vraagstelling:

- prevalentie en karakteristieken van ADHD

- prevalentie van CD in de jeugd 

- invloed van ADHD en CD op

- de ernst van de verslaving 

- de psychiatrische comorbiditeit

- het niveau van functioneren



Niveau van functioneren: Europ-ASI

Kwaliteit van leven EuroQol

Psychiatrische comorbiditeit MINI-plus

Persoonlijkheidsstoornissen SCS

SIPD-IV-ASP 

Comorbide verslaving CIDI-SAM 

ADHD semi-gestructureerd interview S. Kooij 

(voorloper DIVA)

CD DIS-O 

Onderzoeksinstrumenten



Onderzoekspopulatie

ONDERZOEKSGROEP 306 (M 257, V 49)

patiënten ingeschreven in methadonprogramma 01/03/2005 -
01/12/2005

uitgesloten - 21
onvoldoende kennis NL

mogelijke kandidaten 285

niet beschikbaar - 22

beschikbare kandidaten 263

geen toestemming - 52

uiteindelijke onderzoeksgroep 211

drop-out - 18

DEELNEMERS aan het onderzoek 193 (M 161, V 32)

gemiddelde leeftijd (s.d.) 40.3 (7.2)



Demografische kenmerken N (%) EQ-5D 

geslacht man 161 (83.4) 0.69 

vrouw 32 (16.6) 0.53 

geboorteland NL 161 (83.5) 0.66 

elders 32 (16.5) 0.69

nationaliteit NLse 183 (95.0) 0.66

andere 10 (5.0) 0.77

burgerlijke staat gehuwd/ met partner 15 (7.8) 0.71

alleenstaand 178 (92.2) 0.66

opleidingsniveau lager onderwijs 123 (63.7) 0.66

secundair onderwijs 54 (28.0) 0.68

hoger onderwijs 16 (8.3) 0.66

werksituatie betaald werk full-time 33 (17.1) 0.75

part-time werk 8 (4.1) 0.84

werkloos 105 (54.4) 54.4

arbeidsongeschikt 47 (24.4) 0.62
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Prevalentie van ADHD

ADHD diagnose Childhood Current 

Definite 68 48

(35.2%) (24.9%)

1

Possible 14 11

(7.2%) (5.7)

No ADHD 111 134

(57.6%) (69.4%)

48

19

10

4



Totaal
N = 193

ADHD
n = 48

non-ADHD
n = 111

CD
n = 116

non-CD
n = 77

ADHD prevalentie

ADHD (enkel) in de 
jeugd

20 
(10,4%)

15 
(12,9%)

5 
(6,5%)

Persisterende ADHD
48 

(24,9%)

37 
(31,9%)*

11 
(14,3%)

CD prevalentie

CD
in voorgeschiedenis

116 
(60,1%)

37 
(77,1%)*

52 
(46,8) 



Totaal
N = 193

ADHD
n = 48

non-ADHD
n = 111

CD
n = 116

non-CD
n = 77

Actuele psychiatrische comorbiditeit 
(MINI)

Enige psychiatrische stoornis
112 

(58,0%)
38 

(79,2%) *
54 

(48,6)
76 

(65,5%)
36 

(46,8%)

Stemmingsstoornis
89 

(46,1%)
32 

(66,7%) *
38 

(34,2)
64 

(55,2%) *
25 

(32,5%)

Angststoornis
81 

(42,0%)
32 

(66,7%) *
33 

(29,7)
55 

(47,4%)
26 

(33,8%)

Psychotische stoornis
19 

(10,0%)
9 

(18,8%) *
9 

(8,1)
16 

(13,8%)
3 

(3,9%)

Persoonlijkheidsstoornis 
(SCS – SIPD-IV)

Mogelijke persoonlijkheidsstoornis
125 

(64,8%)
46 

(95,8) *
54 

(48,6)
90 

(77,6%) *
35 

(45,5%)

Antisociale persoonlijkheidsstoornis
66 

(34,2%)
27 

(56,3) *
22

(19,8)
66 

(56,9%)
n.v.t. 

Verslavingsdiagnosen

N verslavingsdiagnosen (gem.; s.d.) 1,2 (1,3) 2,0 (1,7) * 1,2 (1,2) 1,4 (1,4) * 1,0 (1,2)



Een aanzienlijk deel (32.5%)
van de variatie in de levenskwaliteit (EQ-5D index)

wordt bepaald door de actuele psychiatrische comorbiditeit



Totaal
N = 193

ADHD 
n = 48

CD
n = 116

Europ-ASI (gemiddelde; s.d.)

lichamelijke gezondheid 2,7 (2,2) 3,2 (2,2) 2,6 (2,2)

arbeid, opleiding en inkomen 4,5 (1,8) 4,9 (1,6) 4,7 (1,7)

alcohol 2,2 (2,2) 2,5 (2,5) 2,3 (2,3)

drugs 5,2 (1,5) 5,3 (1,7) 5,3 (1,6)

justitie/politie 3,8 (2,3) 4,5 (2,3) 4,5 (2,1) *

familie/sociale relaties 3,7 (1,8) 4,6 (1,6) * 4,1 (1,6) *

psychische & emotionele klachten 4,2 (2,2) 5,5 (1,5) * 4,5 (2,1) *

EQ-5D (gemiddelde; s.d.)

Index 0,66 (0,31) 0,56 (0,34) 0,66 (0,31)

VAS 61 (21) 55 (23) * 61 (22)



Samenvattend

De onderzoekspopulatie (chronische methadon-patiënten) is gekenmerkt door: 

- problemen in meerdere levensgebieden 

- lage levenskwaliteit

- hoge prevalentie van meerdere comorbide psychiatrische stoornissen

(zowel actueel als life-time)

� verminderde levenskwaliteit wordt in belangrijke mate verklaard 

door de aanwezigheid van psychiatrische comorbiditeit



Samenvattend

60% van de onderzoeksgroep heeft een voorgeschiedenis van gedragsstoornis 

(Conduct Disorder) in de jeugd.

de aanwezigheid van CD leidt tot:

• vroeger initiatie in middelengebruik

• meer ernstige verslaving

• meer psychiatrische comorbiditeit

• meer verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling

60% van de onderzoekspopulatie is gekenmerkt door een risicofactor, 

die al in de jeugd (vóór het optreden van de verslaving) aanwijsbaar is



Samenvattend 

- verhoogde prevalentie van ADHD in de onderzoekspopulatie

(vergelijkbaar met eerdere onderzoeken)

35.2% ADHD in de jeugd

24.9% persisterende ADHD (bij de meesten niet eerder gediagnosticeerd)

- ADHD gaat gepaard met 

• � psychiatrische comorbiditeit, � persoonlijkheidsstoornissen

• � comorbide verslaving

• � functioneren, � kwaliteit van leven

- bij ¾ van ADHD+ ook voorgeschiedenis van CD 



ik zal even pauzeren zodat u deze informatie kan laten bezinken



Generaliseerbaarheid

in dit onderzoek: verband tussen:

• ernst van de gedragstoornis (CD)

• ernst van de verslaving 

MMT populatie te beschouwen als NEGATIEVE SELECTIE

oververtegenwoordiging van patiënten met meest negatieve beloop

Verwachting: In andere populaties van verslaafde patiënten 

zelfde verband aantoonbaar

hoe ernstiger gedragsstoornissen/problematiek in de jeugd

hoe groter kwetsbaarheid voor verslaving

hoe meer kans op ernstige verslaving op volwassen leeftijd



begin in (vóór) de jeugd

problematisch middelengebruik begint in de adolescentie

de kwetsbaarheid voor verslaving ontstaat daarvoor al

bij 60% van de deelnemers waren in de jeugd

(vóór het begin van de verslaving) duidelijke afwijkende gedrag aanwijsbaar

- verslaving kan beschouwd worden als 

• een verdere ontwikkeling

• een complicatie

• een volwassen manifestatie

van een chronische stoornis die al op kinderleeftijd begonnen is

- mogelijkheid tot vroegtijdige identificatie risicopersonen



Dubbele diagnose gaat niet voorbij

met duur van de verslaving

geen afname/eerder toename complexe problematiek

Langdurige MMT-patiënten hebben een hoge prevalentie 

van meerdere comorbide psychiatrische stoornissen 

(en daarnaast ook toenemend somatische problemen)

Dubbele diagnose problematiek is chronisch vanaf het begin



rol ADHD 

¾ van de ADHD + deelnemers had ook voorgeschiedenis CD

negatieve selectie?

ADHD op zichzelf is minder ernstige risicofactor voor verslaving,

maar in combinatie met CD wordt het risico nog versterkt

� groter risico op verslaving 

is ADHD + CD meest voorkomende presentatie van ADHD bij (ernstige) verslaving?

aanwijzingen voor apart subtype,

anders dan/moeilijker dan enkelvoudige ADHD 

verklaring voor � effectiviteit standaardbehandeling ADHD ?

standaardmedicatie voor ADHD is minder effectief bij verslaafde patiënten 



Aanpak :  behandeling

PSYCHIATRISCHE EVALUATIE EN BEHANDELING

comorbide psychiatrische stoornissen zijn een wezenlijk onderdeel van 

elke ernstige en chronische verslaving

adequate behandeling verslaving 

= behandeling psychiatrische comorbiditeit

(dit onderzoek: succesvolle behandeling comorbide stoornissen 

is een goede manier om kwaliteit van leven te verbeteren)

Hiervoor ontbreekt de psychiatrische expertise 

in grote delen van de verslavingszorg



Aanpak :  behandeling

verslaving / dubbele diagnose is een chronische stoornis

behandeling moet (vanaf het begin) gericht zijn op lange termijn:

dit vraagt een langdurige tijdsinvestering

de ziektegeschiedenis van de meeste patiënten is langer

dan het dienstverband van hun behandelaars

doel: niet: enkel abstinentie korte termijn

wel: stabiliteit lange termijn

daarbij: stellen prioriteiten

zolang je patiënt in leven blijft en het behandelcontact behouden blijft,

blijft behandeling in de toekomst mogelijk



Medicatie bij ADHD en verslaving: 

weinig RCT’s, teleurstellende resultaten 

RCT
Drug

(location)
N

Rx Use

+ max dosage

Outcome

ADHD

Outcome

SUD

Schubiner, 

2002

cocaine

(outpatient)
48

MPH 

3 x 30 mg
+ 0

Riggs,

2004

various

(adolescents)
69

pemoline

75 – 112.5 mg
+ 0

Carpentier,

2005

various

(inpatient)
25

MPH 

3 x 15 mg
0

Levin,

2006

MMT

(outpatient)
98

MPH 

2 x 20-40 mg SR
0 -

Levin,

2007

cocaine

(outpatient)
106

MPH 1 x 40 mg SR

+ 1 x 20 mg SR
0 (+)

Wilens,

2008

alcohol

(outpatient)
80

atomoxetine

25 – 100 mg
+ (+)

Konstenius, 

2010

amphetamine

(outpatient)
24

MPH OROS

72 mg 
0 0

Thurstone,

2010

various

(adolescents)
70

atomoxetine

up to 100 mg
0 0

Riggs,

2011

various

(adolescents)
303

MPH OROS

72 mg 
(+) (+)



Aanpak :  behandeling

BEHANDELING ADHD 

BIJ VERSLAAFDE PATIËNTEN

* gezien beperkte effectiviteit 

methylfenidaat 

ook uittesten alternatieven

1ste kandidaat: 

dexamfetamine

� medicatie-protocol?

opbouwen systematische ervaring

� richtlijn-ontwikkeling

* belang stabiele abstinentie

“Prosac … ?

Leuk, gewoon ouderwets.”



ernst 
problematisch

middelengebruik

tijd

probleemdrempel 

= controleverlies

beginleeftijd
middelengebruik

ADHD/CD

behandeling 
ADHD

Preventie ?



Preventie

1. identificatie risico-personen

zowel ADHD als CD zijn redelijk goed op te sporen

Hoogste risico: combinatie ADHD + CD 

2. preventieve maatregelen:

zowel gericht op behandeling risicofactor (ADHD/CD)

als op preventie middelenmisbruik:

- vergroten kennis

- versterken weerbaarheid

- versterken positief imago/positieve sociale druk

3. preventie bij individuele persoon staat niet los van 
brede maatschappelijke context





“Ik vind het wel erg lachwekkend dat een klein ventje zoals ik

voor twee grote mensen zo’n uitdaging kan zijn !”



Conduct Disorder als voorloper
van psychopathologie op volwassen leeftijd

uitgebreid geboortecohort (N = 1037)

herhaalde psychiatrische evaluatie (11-13-15-18-21-26j)

bij diagnose op volwassen leeftijd: 74 % al diagnose voor 18 j

50 % 15 j

volwassen stoornissen (b.v. angststoornis, depressie) werden meestal voorafgegaan 

door de juveniele vorm van deze stoornis 

voor alle diagnoses op volwassen leeftijd:

25 tot 60% heeft voorgeschiedenis van ODD of CD

Most adult disorders should be reframed as extensions of juvenile disorders. 

In particular, juvenile conduct disorder is a priority prevention target for 

reducing psychiatric disorder in the adult population. 

Kim-Cohen e.a. Arch Gen Psychiatry 2003; 60: 709-717



Behandeling CD

Er zijn bewezen effectieve behandelingen beschikbaar,

dus therapeutisch nihilisme is niet gewettigd.

Meest effectief: multifocale psychosociale interventies 

(met eventueel medicatie)

Problemen zijn er genoeg:

- patiënten die behandeling het meest nodig hebben,

zijn net het minst gemotiveerd en het meest lastig

- combinatie met psychosociale problematiek

(erfelijkheid: vergelijkbare problematiek bij ouders)

� vanaf begin is lange-termijn aanpak aangewezen

gericht op: vertragen negatieve ontwikkeling

verminderen van de ernst



“Sorry, hij houdt maar niet op met vloeken

sinds hij dat leuke matrozenpakje aan heeft.”



Identificatie ADHD risico-patiënten

Het risico op verslaving is niet hetzelfde voor elke ADHD-patiënt

Verhoogd risico bij:

- onbehandelde ADHD 

- inadequaat behandelde ADHD

- ernstige ADHD (vooral hyperactiviteit/impulsiviteit) 

- positieve familie-anamnese voor verslaving

- grootste risico: ernstige ADHD 

ADHD & Conduct Disorder

ADHD & bipolaire stoornis

Vooral deze patiënten behandelen !



Vroegtijdige diagnose en behandeling ADHD  voorkomt SUD

(sensitisatie: vermeend drempelverlagend effect

psychostimulerende medicatie op ontwikkelende hersenen) 

Biederman, 1999: 56 kinderen > 15 j, follow-up 4 j:

medicamenteuze behandeling (overwegend psychostimulantia) leidt tot 

vermindering van verslavingsrisico (85%)

Barkley, 2003: 147 kinderen, follow-up 13 j tot volwassen (19-25 j):

geen aanwijzingen voor toename SUD bij behandeling met stimulantia

Wilens, 2003: meta-analyse: 6 studies, 674 pten:

Our results suggest that stimulant therapy in childhood is associated with a 

reduction in the risk for subsequent drug and alcohol use disorders.

Biederman Pediatrics 1999; 104: e20
Barkley Pediatrics 2003; 111: 97-109
Wilens Pediatrics. 2003; 111: 179-85







Beschermend effect ADHD-behandeling 
niet bevestigd

Ook voor auteurs onverklaard:

- langere follow-up, tot in vroege volwassenheid 

(10 jaar ipv 4 jaar)

- artikel is wel vaag over aard/kwaliteit van de 

geboden behandeling tijdens de follow-up: 

verdenking op ONDERBEHANDELING

- patiënten nu gevolgd gedurende de volledige 

adolescentie = periode van grootste risico op 

ontwikkeling verslaving

Mogelijk kan medicatie

verslaving niet voorkomen, 

maar wel ontwikkeling vertragen



Stimulant Medication and Substance Use 
Outcomes - a Meta-analysis
K.L. Humphreys; T. Eng; S. S. Lee

JAMA Psychiatry. 2013;():1-9. 

doi:10.1001/jamapsychiatry.2013.1273.

Importance Psychostimulant medication is an efficacious treatment for childhood attention-deficit/hyperactivity 

disorder, yet controversy remains regarding potential iatrogenic effects of stimulant medication, particularly with 

respect to increasing susceptibility to later substance use disorders. However, stimulant treatment was previously 

reported to reduce the risk of substance problems.

Objective To meta-analyze the longitudinal association between treatment with stimulant medication during 

childhood and later substance outcomes (ie, lifetime substance use and substance abuse or dependence).

Data Sources Studies published between January 1980 and February 2012 were identified using review articles, 

PubMed, and pertinent listservs.

Study Selection Studies with longitudinal designs in which medication treatment preceded the measurement of 

substance outcomes.

Data Extraction and Synthesis Odds ratios were extracted or provided by the study authors. Odds ratios were 

obtained for lifetime use (ever used) and abuse or dependence status for alcohol, cocaine, marijuana, nicotine, and 

nonspecific drugs for 2565 participants from 15 different studies.

Main Outcomes and Measures Random-effects models estimated the overall association, and potential study 

moderators were examined.

Results Separate random-effects analyses were conducted for each substance outcome, with the number of studies 

ranging from 3 to 11 for each outcome. Results suggested comparable outcomes between children with and without 

medication treatment history for any substance use and abuse or dependence outcome across all substance types.

Conclusions These results provide an important update and suggest that treatment of 

attention-deficit/hyperactivity disorder with stimulant medication neither protects 

nor increases the risk of later substance use disorders.



poging tot verklaring

zowel ADHD als SUD zijn dimensionele aandoeningen

behandeling doet de stoornis niet verdwijnen, 

maar heeft het vermogen de ernst van de stoornis te verminderen

Actieve behandeling van ADHD in de jeugd:

- geneest niet de ADHD, maar vermindert ernst ADHD-symptomatologie

- neemt kwetsbaarheid voor verslaving niet weg, 

maar kan ontstaan en ontwikkeling 

in zekere / enige / belangrijke/ ONDUIDELIJKE mate

voorkomen en zo ernst verslaving op volwassen leeftijd beïnvloeden

- maakt patientjes meer toegankelijk voor andere preventieve  strategieën om 

verslaving te voorkomen



Medicatie bij ADHD en verslaving: 

weinig RCT’s, teleurstellende resultaten 

RCT
Drug

(location)
N

Rx Use

+ max dosage

Outcome

ADHD

Outcome

SUD

Schubiner, 

2002

cocaine

(outpatient)
48

MPH 

3 x 30 mg
+ 0

Riggs,

2004

various

(adolescents)
69

pemoline

75 – 112.5 mg
+ 0

Carpentier,

2005

various

(inpatient)
25

MPH 

3 x 15 mg
0

Levin,

2006

MMT

(outpatient)
98

MPH 

2 x 20-40 mg SR
0 -

Levin,

2007

cocaine

(outpatient)
106

MPH 1 x 40 mg SR

+ 1 x 20 mg SR
0 (+)

Wilens,

2008

alcohol

(outpatient)
80

atomoxetine

25 – 100 mg
+ (+)

Konstenius, 

2010

amphetamine

(outpatient)
24

MPH OROS

72 mg 
0 0

Thurstone,

2010

various

(adolescents)
70

atomoxetine

up to 100 mg
0 0

Riggs,

2011

various

(adolescents)
303

MPH OROS

72 mg 
(+) (+)



“Jongens, nu even goed luisteren, 

want ik ga dit maar één miljoen keer zeggen.”



Conclusie

hoge prevalentie 

psychiatrische comorbiditeit 

bij verslaafde patiënten

verhoogde prevalentie 

ADHD en CD draagt bij tot 

meer comorbiditeit en 

meer ernstige verslaving

���� BEHANDELING !

���� PREVENTIE !


