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Pas kortgeleden is aangetoond dat ADHD niet uitdooft, maar ook bij ouderen voorkomt 

en nadelige gevolgen kan hebben voor de patiënt en zijn omgeving. Er is echter weinig 

bekend over de stoornis bij ouderen. Zo staan er in klinische boeken als het Handboek 

ouderenpsychiatrie en Principles and Practice of Geriatric Psychiatry geen verwijzing 

naar ADHD. De huidige diagnostiek en behandeling van ouderen met ADHD is daarom 

gebaseerd op kennis over de stoornis bij kinderen en volwassenen, terwijl er door 

veroudering en veranderde eisen van de omgeving leeftijdsspecifieke klinische richtlijnen 

nodig zijn. Om meer kennis over de prevalentie en consequenties van ADHD bij ouderen te 

verkrijgen is er binnen de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) een studie opgezet. 

Binnen deze studie is Marieke Michielsen reeds gepromoveerd (2015) en heb ik onderzoek 

gedaan naar het screenen van ADHD bij ouderen, de prevalentie, de stabiliteit van de 

aanwezigheid van ADHD symptomen en het fysiek en psychisch functioneren van ouderen 

met en zonder ADHD.

Voor het identificeren van ADHD bij oudere volwassenen kan een gevalideerde 

screener nuttig zijn. Een screener is een efficiënte manier om te bepalen of een duurder 

diagnostische interview noodzakelijk is. Een dergelijke screener voor oudere volwassenen 

is op het moment echter niet beschikbaar. In hoofdstuk 2 zijn de betrouwbaarheid en de 

criterium-validiteit gerapporteerd van een ADHD screener die ontwikkelt is voor jongere 

volwassenen.1  De screener is afgezet tegen een semigestructureerd diagnostische 

interview (Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen, tweede uitgave (DIVA 2.0)).57 

In de eerste fase van de studie zijn 1494 respondenten (60 – 94 jaar) uit LASA beoordeeld 

met de ADHD screener. De scores op de screener zijn gestratificeerd in drie niveaus: de 

hoog scorende groep, het meest waarschijnlijk ADHD (score 3 – 9); een matig scorende 

groep (score 1 – 2) en een willekeurig samengestelde laag scorende groep (score 0). 

Dit resulteerde in een groep van 231 respondenten die deel hebben genomen aan het 

diagnostisch interview.

Uit het onderzoek bleek dat de screener een aanvaardbare interne consistentie 

(Cronbach’s α: 0,71) en criterium validiteit (oppervlakte onder de curve: 0,82) heeft, 

en een gemiddelde betrouwbaarheid (intraclass correlatiecoëfficiënt (ICC): 0,56). Het 

optimale afkappunt voor oudere volwassenen werd gevonden op 2 (sensitiviteit: 0,80; 

specificiteit: 0,77; positief voorspellende waarde (PPV): 0,13; negatief voorspellende 

waarde: 0,99). Ondanks de slechts matige ICC, heeft de ADHD screener bewezen een 

goede sensitiviteit en voorspellende waarde te hebben in deze steekproef van oudere 

volwassenen. Daarom concludeerden we dat het een valide en nuttig instrument is voor het 

screenen van ADHD bij oudere volwassenen.



119

Omdat maar weinig bekend is over de prevalentie van ADHD bij oudere volwassenen 

in Nederland is deze onderzocht  (hoofdstuk 3). Om onze bevindingen te kunnen 

generaliseren naar de algemene oudere bevolking in Nederland is de prevalentie gewogen 

naar geslacht en leeftijd. De prevalentie van ADHD is berekend aan de hand van de 

DSM-IV criteria.58 Voor het vast stellen van de diagnose van ADHD moeten er volgens deze 

criteria tenminste zes symptomen van aandacht en/of hyperactiviteit-impulsiviteit aanwezig 

zijn in de zes maanden voorafgaand aan het interview (DSM-IV criterium A) en tijdens de 

kindertijd. Omdat deze criteria waarschijnlijk te streng zijn voor oudere volwassenen, is ook 

de symptomatische ADHD-diagnose vastgesteld. Hiervoor moesten er in de 6 maanden 

voorafgaand aan het interview tenminste vier symptomen van aandacht en/of hyperactiviteit-

impulsiviteit aanwezig zijn. Daarnaast moesten er tenminste zes symptomen van aandacht 

en/of hyperactiviteit-impulsiviteit aanwezig zijn tijdens de kindertijd.

De geschatte prevalentie van syndromatische ADHD bij oudere volwassenen was 2,8%; voor 

de symptomatische ADHD was de prevalentie 4,2%. Dit komt overeen met ongeveer 95,000 

ouderen in de leeftijd van 60 – 94 jaar in Nederland die syndromatische ADHD hebben, 

en 145,000 ouderen die symptomatische ADHD hebben. Jongere ouderen (60 – 70 jaar) 

rapporteerden significant meer ADHD-symptomen dan oudere ouderen (71 – 94 jaar). De 

resultaten van deze studie tonen aan dat ADHD niet vervaagt of verdwijnt op latere leeftijd. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de stabiliteit van ADHD-symptomen tot op hoge leeftijd. Een recente 

studie toonde de persistentie aan van zelf-gerapporteerde ADHD-symptomen in de 

kindertijd bij oudere volwassenen.87 In deze studie was er echter geen informatie omtrent 

ADHD-diagnoses beschikbaar en hoge uitval van deelnemers heeft mogelijk invloed gehad 

op de resultaten.

De resultaten van onze studie, suggereren ook dat het aantal ADHD-symptomen dat 

aanwezig is in de kindertijd tot op hoge leeftijd stabiel blijft. De ratio van aandacht- en 

hyperactief-impulsieve symptomen op latere leeftijd en in de kindertijd is hetzelfde bij 

personen met en zonder ADHD. Dit suggereert dat veroudering het voorkomen van ADHD 

niet beïnvloedt.

Studies bij kinderen en jongvolwassenen hebben laten zien dat ADHD geassocieerd is 

met roken, alcohol- en drugsgebruik, instabiel eetpatroon, slaapstoornissen, migraine, 

hoog gebruik van de gezondheidszorg en hoge gezondheidszorg kosten.28,29,36-39,159 

Deze ongezonde leefstijl bij personen met ADHD kan leiden tot een slechte lichamelijke 

gezondheid op jongere leeftijd, of een vroege dood. Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten 

van de studie waarin wij het verband tussen ADHD en respectievelijk lichamelijke 
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gezondheid en levensstijl bij oudere volwassenen onderzochten hebben. De resultaten 

toonden aan dat het aantal ADHD-symptomen positief geassocieerd is met de aanwezigheid 

van chronische longziekten (B = 2,58; p = 0,02), hart- en vaatziekten (B = 2,18; p = 0,02) en 

het aantal chronische ziekten ( B = 0,69; p = 0,04) en met slechtere ervaren gezondheid 

(B = -2,83; p = 0,002). Deze associaties werden niet veroorzaakt door leefstijl. In tegenstelling 

tot de verwachtingen, waren er geen associaties tussen de symptomen van ADHD en leefstijl 

in deze oudere volwassenen. De associatie tussen ADHD en hart- en vaatziekten is niet 

eerder gerapporteerd bij jongvolwassenen met ADHD. Mogelijk is deze associatie specifiek 

voor oudere volwassenen. Een nadere inspectie van deze associatie liet zien dat ouderen 

met ADHD vaker dan ouderen zonder ADHD een hartziekte of beroerte hebben gehad, of 

vaker medicatie gebruiken voor één van deze aandoeningen.

Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat  kinderen en jongvolwassenen met ADHD 

vaak cognitieve stoornissen hebben.41,42 Echter, weinig studies hebben onderzoek gedaan 

naar het cognitief functioneren van oudere volwassenen met ADHD. In hoofdstuk 6 hebben 

wij de associatie tussen ADHD en het cognitief functioneren bij oudere volwassenen 

onderzocht. Het cognitief functioneren werd gemeten met verschillende taken, die 

verschillende cognitieve domeinen meten, zoals executief functioneren, informatie 

verwerkingssnelheid, het geheugen en aandacht/werkgeheugen. De resultaten toonden 

aan dat ADHD diagnose en de ernst van de ADHD symptomen alleen negatief geassocieerd 

waren met het domein aandacht/werkgeheugen; dit was echter maar een klein effect. Na 

het controleren voor depressie waren deze associaties niet meer significant. Geconcludeerd 

werd dat de associatie tussen ADHD en cognitief functioneren hoofdzakelijk verklaard kon 

worden door depressieve symptomen.

Comorbiditeit tussen ADHD en depressie is hoog,140-142 ook bij ouderen zoals aangetoond 

is in een eerder artikel door onze groep.121 Tot nu toe is niet helemaal duidelijk waarom 

ADHD en depressie zo sterk gecorreleerd zijn. Een factor die hierin een rol kan spelen 

is een verhoogd risico op het ervaren van tegenslagen bij personen met ADHD. In 

hoofdstuk 7 is onderzocht of ouderen met ADHD ook vaker negatieve gebeurtenissen 

meegemaakt hebben dan ouderen zonder ADHD en of de negatieve gebeurtenissen de  

associatie tussen ADHD en depressie verklaren. Hiervoor zijn zes jaar follow-up gegevens 

van LASA gebruikt, waarin gebeurtenissen zoals verhuizingen, ernstige conflicten met 

anderen, en financiële problemen zijn vastgesteld. De resultaten toonden aan dat in 

vergelijking met ouderen zonder ADHD, ouderen met ADHD meer ernstige conflicten 

rapporteerden. Het verhoogde risico op depressie bij oudere volwassenen met ADHD kon 

gedeeltelijk toegeschreven worden aan het meemaken van ernstige conflicten. Daarnaast 

was het verband tussen de ernst van de ADHD-symptomen en depressie sterker bij 
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mensen die ernstige conflicten meegemaakt hadden, en bij mensen die meer negatieve 

levensgebeurtenissen meegemaakt hadden. De resultaten onderschrijven het belang van 

de diagnostiek en behandeling van ADHD, waarbij aandacht voor conflicthantering en de 

preventie van depressie een belangrijk onderdeel van de behandeling zou moeten zijn.

In hoofdstuk 8, de algemene discussie, zijn de belangrijkste uitkomsten en methodologische 

overwegingen van de studies besproken en zijn aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

gedaan met betrekking tot het verbeteren van de diagnostiek van ADHD bij ouderen en de 

gevonden verbanden tussen ADHD en lichamelijke gezondheid bij ouderen.

Samenvattend, de resultaten van onze studies hebben aangetoond dat ADHD 

een chronische aandoening is die geassocieerd is met lichamelijke en geestelijke 

gezondheidsproblemen bij ouderen. 


