
Nascholing gepresenteerd in 2019 door diverse collega’s
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- Zorgstandaard ADHD 2019: kind- jeugd – volwassenen- ouderen

- De EBRO modules

- Uitwisseling ervaringen

Uw inbreng wordt gevraagd

Outline presentatie:
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Disclosure belangen sprekers

(potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

• Nee

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

• Nee
• Nee

• Nee
• Nee
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- Update en integratie ‘oude’ richtlijnen

- Handvaten voor iedereen die betrokken is bij ADHD (medici, 

therapeuten, mensen met ADHD, familie e.d.)

- Voor alle leeftijdsgroepen: kind – volwassene - oudere

- Destigmatisatie

- Over en/of onderdiagnostiek

- Preventie, optimaliseren zorg, herstel, participatie en re-

integratie

- Organisatie van zorg

- Politiek

- Financieel (?)

Waarom nieuwe zorgstandaard ?
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- De 

Stigma 

En dan heb je het andere kamp –
bijvoorbeeld de oudervereniging Balans 
of het ADHD-netwerk van artsen – die 
er dan op blijft hameren dat het echt 
een hersenziekte is en die daardoor te 
weinig openstaan voor de 
kanttekeningen die je kunt plaatsen bij
de diagnose ADHD.

Timo Bolt (historicus): Een andere kijk op ADHD (2010)

De Psychiater, jaargang 28, nr 6, sept 2021



World Federation of ADHD 
International Consensus Statement

80 experts van 27 verschillende landen en 6 
continenten
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Wat is ADHD? 

• Verschillende soorten ?

• Per levensfase ?

Hoe stel je dat vast?

• Een screeningslijst? 

• Een psychologisch onderzoek?

Hoe pak je dat aan? 

• Dat is toch bij iedereen bekend?

Zorgstandaard: open deuren die veel discussie opriepen
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Betrokken organisaties 

• Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde 

Psychologen & Psychotherapeuten 

• Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

• Verpleegkundigen & Verzorgenden 

Nederland 

• Koninklijke Nederlandse Maatschappij 

ter bevordering der Pharmacie

• Nederlands Instituut van Psychologen

• Nederlandse Vereniging voor 

Kindergeneeskunde 

• Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde 

Nederland 

• Nederlands Huisartsen Genootschap 

• Federatie Vaktherapeutische Beroepen

• Jeugdartsen Nederland 

Patiënt- familie perspectief vormt de essentie van de zorgstandaard

• Ouder vanuit de oudervereniging Balans

• Volwassene met ADHD Vereniging Impuls & Woortblind
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Onderbouwing
Informatie/teksten uit bestaande richtlijnen

• Multidisciplinaire richtlijn (MDR) ADHD bij kinderen en jeugdigen (2005, NVvP) 

• NHG-standaard ADHD (2014, NHG)

• Richtlijn ADHD in de Jeugdzorg (2016, NJI)

• Richtlijn ADHD in de Jeugdgezondheidszorg (2015, NCJ) 

• Richtlijn ADHD en middelengebruik bij adolescenten (2014)

• Richtlijn ADHD bij volwassenen, fase 1: Diagnostiek en medicamenteuze 

behandeling (2015, NVvP)

• Nice Guideline (maart 2018): ADHD, diagnosis and management
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Zorgstandaard, richtlijn, generieke module, EBRO module ?

Zorgstandaard Richtlijn Generiek EBRO Module
Evidence Based richtlijn 

ontwikkeling

Algemeen raamwerk Is een advies dat het ‘wat, 
wanneer en waarom’ 
beschrijft

Voor meerdere psychische 
en/of somatische 
aandoeningen

Aantal samen met Britise
NICE

Beschrijft de norm waaraan 
zorg moet voldoen

Vormt input voor 
zorgstandaard, sytematisch
en op basis van 
wetenschappelijk onderzoek

Op meerdere 
kwaliteitsstandaarden

Aanbeveling op specifiek 
onderwerp (oa. Medicatie, 
psychologische behandeling 
e.d.)

Maakt het voor iedereen 
inzichtelijk wat zij mogen 
verwachten van behandeling

Primair gericht ter 
ondersteuning klinische 
besluitvorming en ter 
verbetering van kwaliteit

Kan per fase van 
behandeling verschillen

Evidence based 
(sensitivitiet,specificiteit
e.d.)

Specifiek voor één 
aandoening

Specifiek voor één 
aandoening

Minder specifiek Specifiek
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Ook modules ontwikkeld die nog niet eerder waren onderzocht of toe waren aan herziening. 

1. Vragenlijsten voor screenen op ADHD bij kinderen en jongeren met gedragsproblemen 

en verdenking op ADHD (2017)

2. Vragenlijsten voor diagnostiek bij een vermoeden van ADHD bij kinderen en jongeren 

3. Vragenlijsten voor monitoren van beloop bij kinderen en jongeren met ADHD 

4. Medicamenteuze behandeling bij kinderen en jongeren (2017/2018)  (samen met NICE)

5. Niet-medicamenteuze interventies bij kinderen, jongeren en volwassenen (2017) (samen 

met NICE)

6. Dieetinterventies (2017) (samen met NICE) 

7. Combinatiebehandeling bij kinderen, jongeren en volwassenen (2017) (samen met NICE)

Nog geen module is tot op heden geautoriseerd

9 EBRO (evidence based richtlijnontwikkeling) modules 
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Welke lijsten zijn gevalideerd voor screening en diagnostiek voor ADHD bij kinderen en 

volwassenen ?

a) AVL voor kinderen en jongeren

b) SDQ voor kinderen en jongeren (11-17jr)

c) De DIVA-5 voor kinderen (Young-DIVA) en volwassenen

d) De ASRS voor volwassen

Poll vraag:
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EBRO:  screenen bij kinderen 

AVL, SNAP, CBLC, TRF, VvGK 6-16, GVK, Conners Rating scale, 

SDQ, ADHD rating scale

Uit de evidentie blijkt de Winnaar: 

De SDQ, mits gecombineerd met info van ouders, kinderen

en leerkrachten

• Veel instrumenten grote kans op vals positieve uitslag!

• Aanvullende informatie ouders/school/kind van belang

Welke vragenlijsten ?

https://www.sdqinfo.org
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• Er is (nog) geen EBRO module

• Moeilijk vast te stellen en andere uitingsvorm: vaak is lichamelijke onrust 

verminderd of verdwenen

• Vaak ADHD bij een kind aanleiding tot onderzoek

• Gebruik screeningsvragenlijst bij volwassenen vaak vals positief!

• In Nederland bijvoorbeeld de ADHD Rating Scale (ADHD-RS) en de ASRS (Adult 

ADHD Self-Report Scale)

Updated European Consensus Statement on diagnosis and treatment of adult 

ADHD 2019:

- ASRS (in Nl)

- Wender Utah Rating Scale 

Screening op ADHD bij volwassenen

https://richtlijnendatabase.nl/gerelateerde_documenten/f/14629/100%20S
creeningsinstrumenten.pdf
Kooij e.a. European Psychiatry 56 (2019) 14–34 

https://richtlijnendatabase.nl/gerelateerde_documenten/f/14629/100%20Screeningsinstrumenten.pdf


16

• In de standaard wordt niet aangegeven wie wat mag doen qua diagnostiek of behandeling

MITS naast bevoegd ook bekwaam

• Een (gestructureerde) anamnese 

• Een gedegen analyse van somatische, sociale, culturele en psychologische factoren die 

kunnen hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van de problemen 

• Bij voorkeur gebruik van semigestructureerde interviews 

→ Geeft een klinische/beschrijvende diagnose

Daarnaast:

• Diagnostiek naar eventuele co-morbide aandoeningen en klachten

→ Dan pas classificatie volgens DSM-5

• Ook letten op somatische co-morbiditeit (50 % !!) 

EBRO: Diagnostiek middels vragenlijsten 

Faraone, S.V., e.a. Neurosc 2021, 
Du Rietz, E., 2021 Lancet Psychiatry 2021
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Welke vragenlijsten of interviews bij kinderen en jongeren 

Maak géén gebruik van vragenlijsten (CBCL, CTRS, ASQ, SNAP-IV) of gecomp tests (QB)

maar van semigestructureerd interviews met school en ouders

Interviews dienen bij voorkeur te worden afgenomen door bevoegde én

bekwame zorgverleners die getraind zijn in de toepassing van het gekozen instrument

• PICS-4-NL (Parent Interview for Child Symptoms; Schachar, Ickowicz, & 

Sugarman, 2008), 

• TTI-4-NL (Teacher Telephone Interview; Tannock, Masellis, Humphries, & 

Schachar, 2008) 

• K-DBDS (Kiddie Disruptive Behavior Disorders Schedule; Bunte, Schoenmaker, 

Hessen, Van der Heijden, & Matthys, 2013)  3-6 jaar
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Welke vragenlijsten of interviews bij volwassenen

Gebruik een gestructureerde interview

- CAADID : Conners Adult Diagnostic ADHD Interview (Engels/Spaans)

- De DIVA 5.0 (Nederland)

- ACE + (in 7 talen, niet een Nederlands)

www.divacenter.eu

http://www.divacenter.eu/
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Aanvullende diagnostiek 

• Op indicatie: intelligentie-onderzoek (over- of ondervraging van het kind) 

• Schoolobservatie : kan de diagnose niet bevestigen of uitsluiten 

(momentopname en contextgebonden)

• Somatisch onderzoek: wanneer zorgprofessional een somatisch 

probleem vermoedt dat het drukke, impulsieve of afleidbare gedrag kan 

verklaren

• Neuropsychologische taken/onderzoek of vragenlijsten die door ouders, 

leerkracht of het kind worden ingevuld, zijn níet geschikt om ADHD vast 

te stellen 
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1. Psychoeducatie: op systematische en evidence-based voorlichting geven over ontstaan, 

beloop, impact en behandelmogelijkheden aan alle betrokkenen en mensen met ADHD (of 

enkele symptomen van)

De effectiviteit is niet aangetoond maar moet wel een integraal en doorlopend deel zijn van de 
behandeling

2. Oudertraining: is een essentieel onderdeel van de behandeling bij 6-12 jaar, gebruik een 

training dat op effectiviteit is onderzocht. Minimaal 8 zittingen.

3. Leerkrachttraining: voor zowel licht-matige als ernstige ADHD

Indien er sprake is van beperkingen op school. Advies geldt voor alle leeftijden voor 

kinderen. Gebruik een onderzocht leerkrachtprogramma

EBRO: Behandeling niet-medicamenteuze interventies 

kinderen en jongeren

Daley e.a. 2014, 2017
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4. Planning en organisatie en overige vaardigheidstraining: biedt jongere interventies 

gericht op problemen in dagelijkse leven, betrek ouders

• weinig trainingen voldoende wetenschappelijk onderzocht

• training ‘Zelf plannen’  wordt nog onderzocht: kortdurende behandelmodule

• Studies variëren van duur en intensiteit. Medium tot grote effecten worden gevonden 
op domeinen die problemen opleveren in puberteit. 

• Door ouders en leerkrachten worden kleine(re) effecten gevonden op ADHD 
symptomen, emotionele en gedragsproblemen

5. Cognitieve trainingen: Cogmed, Braingame Brian

Er is geen systematisch onderzoek verricht

Er is geen bewijs dat deze trainingen effecten hebben op ADHD gedrag van 
kinderen

6. Neurofeedback: vanwege beperkt bewijs en heterogene resultaten niet aanbevolen
(The Neurofeedback Colloborative Group 2020, J Ac Child Adol Psychiatrische)



Behandelalgoritme Kinderen < 6 jaar

Met gedragsproblemen ?

Psycho-educatie en adviezen 
aan ouders en/of school

Oudertraining
Evt. leerkrachttraining

ADHD ernstig ?

NR

JA

NEEN
JA

ADHD (ongeacht 
ernst)

Overweeg medicatie* 
(via SJGGZ)

JA
NR=geen of onvoldoende respons    
SJGGZ=gespecialiseerde jeugd GGZ    
* Off-label toepassing

NR

Overweeg 
oudertraining

NR



Behandelalgoritme Kinderen 6-12 jaar

NR=geen of onvoldoende respons        

Met gedragsproblemen?

Psycho-educatie en adviezen 
aan ouders en/of school

NR

Ouder- en/of leerkrachttraining

NEENJA

ADHD (ongeacht ernst)

JA

ADHD 
licht

ADHD 
matig

ADHD 
ernstig

Ouder- en/of leerkrachttraining

ADHD 
licht

Ouder- en/of leerkrachttraining

ADHD 
matig/ernstig

Bespreek 
behandelopties

Bespreek 
behandelopties

Medicatie Medicatie

Overweeg
- (Andere) medicatie
- Combinatie

NR NR

Overweeg
- (Andere) medicatie
- Combinatie

NR NR



Behandelalgoritme Jongeren 13-18 jaar

NR=geen of onvoldoende respons       
CGT=cognitieve gedragstherapie
* Oppositionele-opstandige stoornis (ODD)

of normoverschrijdend-gedragsstoornis (CD)

Met gedragsproblemen ?

Psycho-educatie en adviezen 
aan jongere, ouders en/of school

NR

ADHD (ongeacht ernst)

JA

NEEN

ADHD licht ADHD matig/ernstig

Bespreek 
behandelopties

Comorbide ODD of CD* ?

Medicatie

ADHD licht

Bespreek 
behandelopties

ADHD matig/ernstig

Volg (ook) 
Richtlijn 

ODD/CD*

JA
JA

CGT/vaardigheidstraining jongere en/of 
training ouders/leerkracht met jongere

NEEN

Medicatie
CGT/vaardigheidstraining jongere en/of 
training ouders/leerkracht met jongere

CGT jongere met betrokkenheid 
ouders/leerkracht

Overweeg 
- (Andere) medicatie
- Combinatie

NR NR

Overweeg 
- (Andere) medicatie
- Combinatie

NR NR
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EBRO: vragenlijsten om te monitoren bij kinderen en volwassenen

Gekeken naar:

AVL, ADHD rating scale, SDQ, QB-test,  Kidscreen, CGO, TRF

Aanbeveling:

- Zorgvuldig en systematisch uitvragen
- Voor medicatie: gebruik de ADHD rating scale (ADHD-RS), AVL of SNAP-IV
- De CPT maakt onvoldoende onderscheid tussen kinderen die wel en die geen 

klinische respons vertonen op een behandeling volgens de ADHD-RS
- De WIFR : een waardevolle vragenlijst voor monitoren van functioneren van jongere 

in de praktijk



Onderzocht zijn:

Psycho-educatie, CGT, Vaardigheidstraining, MBCT, Interventies familie/omgeving,

interventies op werkvloer, interventies gericht op slaap, lichaamsbweging,

Neurofeedback, Relaxatietechnieken, Overige (DGT/ACT)

Advies

• Psycho-educatie behoort altijd gegeven te worden (echter beperkt bewijs)

• Cognitieve gedragstherapie (CGT) gericht op leren omgaan met en verminderen van symptomen 

en gevolgen van ADHD . De mate van klinisch-relevante effectiviteit is beperkt

• In de meeste cognitief gedragstherapeutische behandelingen zijn trainen van plannings- en 

organisatievaardigheden opgenomen

• Familieinterventies en op de werkvloer zijn te overwegen

• Beweging heeft mogelijk een bescheiden effect

• Slaap trachten te verbeteren

EBRO: Behandeling niet-medicamenteuze interventies 

bij volwassenen
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Medicatie moet zowel bij licht – matige als ernstige ADHD worden overwogen volgens

de zorgstandaard 2019

a. Ja: volgens proces van shared decision making kan bij alle behandelagortimes

gekozen worden voor medicatie

b. Nee: alleen bij matig – ernstig ADHD en bij voorkeur samen met andere 

behandelingen

c. Nee: alleen bij matig-ernstig en dan bij voorkeur trapsgewijs en niet samen met 

andere interventies

d. Ja: maar alleen in combinatie met andere interventies

Poll vraag



NR=geen of onvoldoende respons    
NT=non-tolerantie    
SJGGZ=gespecialiseerde jeugd GGZ   
* Off-label toepassing Keuze voor medicatie?

Psycho-educatie en adviezen 
aan ouders en/of school

NR

JA

ADHD matig of ernstig

JA

Stap 4: Overweeg andere medicatie*
(via SJGGZ)          

NR/NT

Stap 1: methylfenidaat

Stap 2: dexamfetamine

Stap 3: atomoxetine of guanfacine
(evt. via SJGGZ)

NR/NT

NT

NR
Overweeg
CGT/vaardigheidstraining 
jongere en/of training 
ouders/leerkracht met 
jongere

Heroverweeg diagnose

Behandelalgoritme Kinderen en 
Jongeren

• Geen plaats voor AP 
(risperidon)

• Nortiptyline en Clonidine 
alleen door SGGZ



Behandelalgoritme Volwassenen passend bij EBRO Module 
combinatie behandeling 

NR=geen of onvoldoende 
respons      
CGT=cognitieve gedragstherapie

Medicatie

Psycho-educatie en 
adviezen

NR

Niet medicamenteuze  behandeling
- CGT
- Vaardigheidstraining

JA

ADHD (matig of ernstig)

ADHD (ongeacht ernst)

Bespreek behandelopties

Overweeg 
- (Andere) medicatie
- (Andere) niet-medicamenteuze behandeling 
- Combinatie

NR NR

• Overweeg behandelingen 
niet gelijktijdig te starten 
maar na elkaar

• Biedt keus tussen medicatie 
en niet-medic of combi

• Optimaliseer de omgeving 
(werk, thuis e.d.)



Medicatiealgoritme volwassenen

NR=geen of onvoldoende respons    
NT=non-tolerantie    
SGGZ=gespecialiseerde GGZ   
* Off-label toepassing

Keuze voor medicatie?

Psycho-educatie en adviezen 

NR

JA

ADHD matig of ernstig

JA

Stap 4: Overweeg andere medicatie*
(via SGGZ)          

NR/NT

Stap 1: methylfenidaat* of dexamfetamine*

Stap 2: dexamfetamine* of methylfenidaat*

Stap 3: atomoxetine of bupropion*
(evt. via SGGZ)

NR/NT

NT

NR
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Te veel of te weinig medicatie ?

Stichting Farmaceutische kengetallen
25 januari 2019, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 154 Nr 5

Cortese 2020, New Eng J Med



Er zijn beperkte aanwijzingen dat het RED dieet effect heeft op het 

verminderen van ADHD symptomen en verbeteren van 

gedragsproblemen.

Het uitvoeren van een restrictie/ eliminatie dieet onder strenge controle zoals 

beschreven in de onderzoeken is op dit moment nog dermate ingewikkeld en 

kostbaar dat het zelfs voor zeer gestructureerde gezinnen moeilijk is vol te 

houden. 

Betrek bij een dieet altijd ook een kinderarts

EBRO Module: Dieet interventies



Veel therapieën zijn niet opgenomen in behandelalgoritmes

• Er wordt niet gezegd dat behandelingen niet effectief zijn maar er is 

tot nu toe onvoldoende wetenschappelijke evidentie

• Sommigen geven aan baat te hebben bij deze therapieën

Behandelalgoritmes
neurofeedback, mindfulness, vetzuren, dieet, CAM, cannabisolie, slaap
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Keuzehulp ADHD : App en Website

8 juni 2021

https://impulsenwoortblind.nl/voorlichting-en-informatie/managen-en-benutten/toolkit-adhd-bij-
volwassenen-samen-beslissen-online/
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