
Neurocognitieve vaardigheden
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ADHD Dyslexie

Werkgeheugen/impulscontrole Rapid naming/ fonologie

Executieve functies
Aandachtsprocessen

KTG



• Hoge comorbiditeitscijfers in de jeugd

– Variërend tussen 25-40%

• Vrijwel geen beschikbare data in de volwassenheid

• Kennis rond dit onderwerp is van groot belang, want verhoogde kans 
op:

– Schooluitval

– Gedragsproblemen, delinquentie

– Toename psychiatrische aandoeningen
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Comorbiditeit



Onderzoek comorbiditeit

• Nelwan & Kooij, ingediend voor publicatie



• Zelfrapportagevragenlijst

• 23 items

• Vertaald uit het Engels (Lefly & Pennington, 2000)

• Gevalideerd in Engeland en VS, IJsland en Portugal

• Alleen nog gevalideerd in algemene populatie

• Brengt leesgeschiedenis en huidige leesvaardigheid in kaart

• Gemiddelde duur van invullen: 4 minuten

ARHQ-NL



• Populatie: PsyQ cliënten van de ADHD afdelingen

• Ongeveer 4800 cliënten gevraagd om de lijst in te vullen

• 1076 hebben dit gedaan

• Kenmerken: 58% vrouw, alle leeftijdsgroepen, 85% onder de 50

• ADHD groep en een ADHD+dyslexie groep

• Interne consistentie berekend

• ROC-curve analyse: specificiteit/sensitiviteit

Onderzoeksopzet



• 11% had een formele diagnose dyslexie

• 17% was bekend met ernstige 
leesproblemen/vermoeden van dyslexie

– Zonder formele diagnose

• Tot 28% comorbiditeit, vergelijkbaar met 
cijfers uit kinder- en jeugdpsychiatrie

Onderzoeksresultaten: comorbiditeit



• ARHQ-NL is voldoende betrouwbaar (Crohnbach’s alpha: .89)
– Minder betrouwbaar in ADHD+RD groep dan in algemene populatie

• Significante verschillen tussen de ADHD groep en ADHD+RD groep op de 
ARHQ

• Negatieve correlatie tussen ARHQ scores en schoolniveau in ADHD+RD groep

• De ARHQ-NL is voldoende valide, sensitief (86,7%) en specifiek (76,5%)
– Cutoff score van 44,5 geeft beste resultaten in deze populatie (95,5% correct in de 

ADHD groep)

Onderzoeksresultaten: betrouwbaarheid



Conclusies

• Sterke overlap tussen de constructen

• Dus ook forse comorbiditeit in de volwassenheid

• Veel leesproblemen blijven ongezien

• De ARHQ-NL biedt een alternatief om het screenen mogelijk te 
maken

• We zullen moeten nadenken over de mogelijkheden om de 
behandeling aan te passen bij vermoeden van leerstoornis



• Sterke overlap 

• Leesproblemen voorbeeld

• Waarom aanpassen en hoe?

• Zijn er vragen online? 

Michel en Elizabeth met elkaar in gesprek



• Vaak met een volgende stap of oplossing bezig terwijl anderen

het probleem nog aan het onderzoeken zijn;

• Het hebben van een groot voorstellingsvermogen;

• Sterk emotioneel betrokken zijn bij een onderwerp;

• van complexe zaken houden;

• Leren door te ervaren;

• kort en krachtig reageren in crisissituaties;

• gemakkelijk kunnen onthouden van zaken in relatie tot elkaar;

• van niets iets kunnen maken;

• dingen die onder de oppervlakte spelen, kunnen zien of opmerken;

• sterk rechtvaardigheidsgevoel;

• willen weten waarom dingen zijn zoals ze zijn / veel vragen hebben;

• In een keer een oplossing zien zonder iets uit te hoeven rekenen of te
denken;

• Geniaal op Rechts / Dynamika

Kwaliteiten van adhd-ers en dyslectici



We vroegen naar talenten / kwaliteiten 

Welke talenten kwamen eruit?
Ons advies: 

1. vraag mensen met ADHD 
naar taalproblematiek. 
Geef hier erkenning voor.

2. werk met ACT, werk met 
positieve mindset

3. ga samen op zoek naar de 
talenten van hun neuro-
divergente brein

Hoe vond je die vraag?



Breinen zonder grenzen
Wetenschap ziet dat Adhd en Dyslexie overlappen, dus neem dit mee in behandeling.

Werk aan kwaliteiten en talentenvergroting van de mens die je behandelt.  



Meer over ons

Elizabeth Manders

• Arkin / Roads

• Groeien met Elizabeth

• www.groeienmetelizabeth.nl

• info@groeienmetelizabeth.nl

• Online coaching, workshops en 
lezingen

• Podcast 38 - Geniaal op Rechts

Michel Nelwan

• EMC Sophia, kinder- en 
jeugdpsychiatrie, kinder- en 
jeugdkliniek

• m.nelwan@erasmusmc.nl 

• Supervisie/lezingen via 
Neuropsychologie Praktijk 
Terbregge


