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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9547 

 
Medicamenteuze en niet-medicamenteuze aanpak van ADHD 

 
In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers,  

the Superior Health Council of Belgium provides guidelines for pharmacological and non-

pharmacological interventions for ADHD for children, young people and adults. 

 
Versie gevalideerd op het College van 

3 maart 2021 
 

 
 
 

SAMENVATTING 

In dit advies verstrekt de HGR aanbevelingen voor de farmacologische en niet-
farmacologische behandeling van Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD) bij 
kinderen en volwassenen. Dit advies volgt op een verzoek van de FOD Volksgezondheid en 
is een aanvulling en bijwerking van de twee eerdere adviezen van de HGR over dit onderwerp 
(advies 8570 "De veiligheid en nevenwerkingen van stimulantia" van 2011 en advies 8846 
"Good clinical practice in de herkenning, diagnose en behandeling - ADHD" van 2013).  
Voor de ontwikkeling van deze aanbevelingen heeft de werkgroep vier recente buitenlandse 
richtlijnen voor de diagnose en/of behandeling van ADHD geanalyseerd, en heeft ze als 
informatiebronnen gekozen voor de NICE-richtlijn NG87 en de richtlijnen waarop de richtlijn 
Zorgstandaard ADHD is gebaseerd. 
 
ADHD is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die zich in verschillende levensfasen kan 
manifesteren. Het essentiële kenmerk van het syndroom is een aanhoudend patroon van een 
hoge mate van aandachtsdeficiëntie en/of hyperactiviteit-impulsiviteit dat leidt tot problemen 
in schools, beroepsmatig of sociaal en relationeel functioneren 
 
Voor de diagnose van ADHD blijft advies 8846 van de HGR van toepassing. Volgens dit advies 
is de diagnose en het opstarten van behandeling een opdracht van een deskundig team in de 
tweede of derde lijn. Volwassenen moeten ook worden doorverwezen naar een specialist in 
de geestelijke gezondheidszorg met een opleiding in de diagnose en behandeling van ADHD 
op volwassen leeftijd, bij voorkeur in samenwerking met een psycholoog of klinisch 
orthopedagoog.  
Omdat ADHD vaak samen met andere stoornissen voorkomt, is het ook belangrijk voor de 
indicatie van de aanpak om een goede inschatting te maken van de comorbiditeit.  

 
Met betrekking tot interventies heeft de HGR enerzijds aanbevelingen gemaakt over het soort 
interventies dat wordt aanbevolen en anderzijds over het te volgen zorgpad voor elke 
leeftijdsgroep, zodat kan worden bepaald wanneer deze interventies moeten worden 
toegepast.  
 
Het zorgpad, voor alle leeftijdsgroepen, moet beginnen met een psycho-educatief aanbod 
voor de patiënt zelf en zijn/haar omgeving (ouders, leerkrachten …), om informatie te geven 
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over het ontstaan en beloop van ADHD-symptomen, de impact van de symptomen op het 
functioneren, de rol van de omgeving en de behandelmogelijkheden. 
Als de psycho-educatie niet voldoende is, dan verschillen de trajecten naargelang de leeftijd, 
de ernst van de ADHD, de aanwezigheid van gedragsstoornissen of andere comorbiditeiten, 
het effect van de genomen maatregelen en, vanaf de leeftijd van 13 jaar, de voorkeuren van 
de patiënt.  
Onder de 6 jaar wordt geen medicamenteuze behandeling  aanbevolen, maar vanaf 6 jaar 
kan, naargelang het geval, een zuiver medicamenteuze behandeling, een zuiver niet-
medicamenteuze behandeling of een combinatie van beide worden opgestart. Deze 
zorgpaden worden in dit advies nader toegelicht.    
 
Als medicamenteuze interventies voor kinderen van 6 jaar en ouder beveelt de HGR 
methylfenidaat (bij voorkeur met verlengde afgifte) aan als eerste keuze, gevolgd door 
dex(tro)amfetamine (bij voorkeur langwerkend), en atomoxetine of guanfacine als de 
behandeling met stimulantia niet effectief is.  
Bij volwassenen is methylfenidaat of lisdexamfetamine of dex(tro)amfetamine de eerste 
keuze, atomoxetine is de tweede keuze en bupropion is de derde keuze. Guanfacine wordt 
momenteel niet aanbevolen voor de behandeling van volwassenen met ADHD.   
 
Wanneer niet-medicamenteuze interventies nodig zijn, beveelt de HGR het volgende aan 
(naast psycho-educatie): 

- Oudertrainingsprogramma (tot 12 jaar): deze programma's zijn erop gericht ouders te 
ondersteunen bij een positieve gedragsbenadering en de ouder-kindrelatie te 
verbeteren, waarbij de nadruk ligt op de fundamentele problemen van het kind en zijn 
of haar omgeving.  

- De opleiding van leerkrachten is in sommige gevallen ook belangrijk om positief gedrag 
te versterken en ongewenst gedrag van leerlingen bij te sturen door 
gedragsinterventies.    

- Cognitieve gedragstherapie (CGT), voor sommige jongeren van 13 tot 18 jaar, of in 
geval van comorbiditeit met een gedragsstoornis of oppositionele stoornis. Het is 
daarbij belangrijk om de omgeving van de patiënt te betrekken.  

- CGT of dialectische gedragstherapie bij volwassenen, in combinatie met 
medicamenteuze behandeling, om zowel de symptomen van ADHD als de invloed 
ervan op het functioneren van de patiënt te verbeteren. 

 
Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs om andere interventies aan te bevelen voor de 
behandeling van ADHD bij kinderen, zoals relaxatietechnieken, vaktherapieën, 
neurofeedback en gecomputeriseerde cognitieve training. Cognitieve training kan niettemin 
nuttig zijn in geval van geassocieerde problemen.  
Voor volwassenen kunnen relaxatietechnieken en vaktherapieën een ondersteunende rol 
spelen bij het zelfmanagement. Ook gezinstherapie en interventies op de werkvloer kunnen 
aanvullende interventies vormen. Cognitieve trainingen of neurofeedback worden 
daarentegen niet aanbevolen wegens gebrek aan bewijs van effectiviteit. 
 
Zowel bij kinderen als volwassenen is er geen bewijs voor het effect van lichaamsbeweging 
of specifieke diëten, maar een gezonde voeding en levensstijl worden uiteraard aanbevolen. 
 
De HGR benadrukt ook dat, opdat deze aanbevelingen in België echt in de praktijk zouden 
worden gebracht, er aanpassingen moeten worden gebeuren in de organisatie van de 
geestelijke gezondheidszorg en de terugbetaling van de interventies. De HGR beveelt aan dat 
patiënten met ADHD worden vergoed per zorgtraject, waarin rekening wordt gehouden met 
de in dit advies aanbevolen medicamenteuze en niet-medicamenteuze interventies, en met 
de behoefte aan globale psychosociale begeleiding. Alle vormen van medicatie moeten 
worden vergoed indien de voorschrijver de richtlijnen volgt. Psychologische ondersteuning 
zou geen voorwaarde mogen zijn voor de terugbetaling van medicatie, vermits deze 
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ondersteuning niet steeds noodzakelijk is of blijft wanneer de patiënt gestabiliseerd is. De 
huidige terugbetaling van methylfenidaat moet worden uitgebreid tot alle vormen van 
medicatie met vertraagde afgifte, het leeftijdscriterium van 6 tot 17 jaar moet worden geschrapt 
en de gelijktijdige terugbetaling van twee vormen van methylfenidaat zou mogelijk moeten 
zijn.  
De HGR is ook van mening dat niet-medicamenteuze interventies momenteel onvoldoende 
beschikbaar en toegankelijk zijn, en herhaalt daarom de aanbevelingen die al gemaakt werden 
in het advies 8846, gepubliceerd in 2013: er zijn meer professionals nodig die een opleiding 
in ondersteuningsprogramma's hebben gevolgd, net als een betere terugbetaling van 
psychologen, meer oudertrainingsprogramma's, en betere opleiding voor leerkrachten in dit 
verband. De HGR beveelt ook aan te investeren in meer multidisciplinaire teams. 
 
 
Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms1 
 

MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) met gecontroleerde trefwoorden 

die worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
 
Lijst van afkortingen 
 
ADHD  Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis 
CD  Normoverschrijdend-gedragsstoornis 
CGT  Cognitieve gedragstherapie 
GGZ  Geestelijke gezondheidszorg 
NICE NG87 NICE (National Institute for Health and Care Excellence Guideline) NG87 
ODD  Oppositioneel-opstandige stoornis  
  

 
1 De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een 
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.  

MeSH terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Attention-Deficit/ 
Hyperactivity 
Disorder  

 Attention-
Deficit/Hypera
ctivity 
Disorder  

Aandachtsdeficië
ntie-
/hyperactiviteitsst
oornis 

Trouble du Déficit 
de l’Attention/ 
avec 
Hyperactivité 

Aufmerksamkeits
defizitstörung mit 
Hyperaktivität 

Drug therapy  Pharmacologic
al interventions 

Medicamenteuze 
aanpak 

Prise en charge 
médicamenteuse 

medikamentöse B
ehandlung 

Psychosocial 
intervention 

 Non 
pharmacologic
al interventions 

Niet-
medicamenteuze 
aanpak 

Prise en charge 
non 
médicamenteuse 

Nicht-
medikamentöse B
ehandlung 

Child  Child Kind Enfant Kind 

Adolescent  Adolescent Adolescent Adolescent Jugendliche(r) 

Adult  Adult Volwassene Adulte Erwachsene(r) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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I INLEIDING EN VRAAGSTELLING 

Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD) is een neurobiologische 
ontwikkelingsstoornis die zich in verschillende levensfasen kan manifesteren, bij kinderen, 
jongeren en volwassenen. Het essentiële kenmerk van het syndroom is een aanhoudend 
patroon van een hoge mate van aandachtsdeficiëntie en/of hyperactiviteit-impulsiviteit dat leidt 
tot problemen in schools, beroepsmatig of sociaal en relationeel functioneren. Het kent typisch 
(doch niet altijd) een begin in de kindertijd dan wel vroege tienerjaren. De symptomen en 
beperkingen kunnen later beginnen  (Kooij et al., 2019). 
 
De categoriale diagnose in DSM-5 en ICD-11 vertegenwoordigt het uiterste van een 
continuüm. Mensen met de diagnose ADHD verschillen van diegenen zonder diagnose in 
aantal symptomen en functionele problemen eerder dan in de aard van de diagnostische 
kenmerken. 
 
De prevalentie van ADHD wordt op basis van meta-analytische studies geschat op ongeveer 
6,5% van de kinderen, 2,7% van de jongeren (Polanczyk et al., 2017) en ongeveer 2,5% van 
de volwassen bevolking (Simon et al., 2009).  
 
Naar aanleiding van discussies in de werkgroepen van het Belgisch Expertenplatform 
Psychofarmaca (BELPEP) en zoals opgenomen in het actieplan Psychofarmaca 2019 – 2021 
van de FOD Volksgezondheid, wenste de FOD Volksgezondheid een advies met betrekking 
tot de aanbevolen medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling van ADHD bij 
kinderen en volwassenen. 
 
Gebaseerd op de synthesenota “Medicamenteuze en niet-medicamenteuze aanpak van 
ADHD: Openstaande vragen rond de (her)evaluatie van indicatiestelling, off-label gebruik en 
terugbetalingsvoorwaarden voor de medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling 
van ADHD bij – 18 en + 18-jarigen” (Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid 
van de voedselketen en Leefmilieu, 2019), werden volgende vragen geformuleerd: 

 
1) Met betrekking tot de behandeling bij kinderen (-18 jaar) :  

• In welke mate hebben dexamfetamine, lisdexamfetamine dimesylaat, atomoxetine en 
guanfacine een plaats in de behandeling van ADHD bij kinderen en jongeren (-18 jaar)? 

• Wat zijn de aanbevelingen omtrent de huidige terugbetalingsregeling van ADHD-
medicatie aan kinderen en jongeren (-18 jaar). 

• Wat zijn de aanbevelingen (evidence based) voor de niet-medicamenteuze behandeling 
van ADHD bij kinderen en jongeren (-18 jaar)? 

• Wat zijn de aanbevelingen m.b.t. de terugbetaling van een niet-medicamenteuze 
behandeling bij kinderen en jongeren (-18 jaar)? 

 
2) Met betrekking tot de behandeling van (jong)volwassenen (18+ jaar) : 

• Wat zijn de aanbevelingen (evidence based) voor de behandeling van ADHD bij 
volwassenen? 

• Wat zijn de aanbevelingen m.b.t. indicatiestelling en terugbetaling van geneesmiddelen? 
Welke geneesmiddelen komen in aanmerking? 

• Wat zijn de aanbevelingen (evidence based) voor de niet-medicamenteuze behandeling 
van ADHD bij volwassenen?  

• Wat zijn de aanbevelingen m.b.t. de terugbetaling van niet-medicamenteuze behandeling 
bij volwassenen? 
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II METHODOLOGIE 

Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van de werkgroep de nodige 
expertises bepaald. Op basis hiervan werd een ad-hoc werkgroep opgericht bestaande uit 
deskundigen in de volgende disciplines: kinder- en jeugdpsychiatrie, neuropediatrie, 
psychiatrie en psychologie, aangevuld met vertegenwoordiging vanuit 
belangen/patiëntenvereniging, huisartsgeneeskunde en het KCE, FAGG en RIZIV. De 
experten van de werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een ad-hoc 
verklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op 
belangenconflicten beoordeeld. 
 
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit 
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties 
die in deze materie bevoegd zijn (peer-reviewed), alsook op het oordeel van de experten. 
 
Voor dit advies werden door de werkgroep van de Hoge Gezondheidsraad vier van de meest 
recente buitenlandse richtlijnen in diagnostiek en/of behandeling van ADHD besproken. 

 
- NICE (National Institute for Health and Care Excellence Guideline) NG87 gepubliceerd 

in maart 2018 en laatst bijgewerkt in september 2019 (in het vervolg telkens benoemd 
als NICE NG87) 
https://www.nice.org.uk/guidance/ng87 

 
- Zorgstandaard ADHD en de richtlijnen waarop deze is gebaseerd (in het vervolg 

telkens benoemd als Zorgstandaard ADHD). 
Gepubliceerd in februari 2019. 
https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/adhd/preview 

 
- Leitlinie „Aufmerksamkeitsdefizit- / Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Kindes-, Jugend- 

und Erwachsenenalter“ 
Gepubliceerd in mei 2017. 
https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/028-045.html 

 
- Canadian ADHD Resource Alliance (CADDRA): Canadian ADHD Practice Guidelines, 

Fourth Edition, Toronto ON  
Gepubliceerd in 2018. 
https://www.caddra.ca/download-guidelines/ 

 
Naast een meer algemene bespreking in de werkgroep op basis van de expertise van de 
leden, werden deze richtlijnen door 3 leden van de werkgroep beoordeeld aan de hand van 
het AGREE II instrument.2 Dit is een instrument om de kwaliteit van de richtlijn te beoordelen, 
en een hulpmiddel om de methodologie en transparantie van de richtlijnontwikkeling te 
beoordelen. 
 
Op basis van deze voorbereiding werden door de werkgroep vervolgens NICE NG87 en de 
richtlijnen waarop de Zorgstandaard ADHD is gebaseerd weerhouden als bron van informatie 
voor het advies. De Duitse richtlijn is van voldoende kwaliteit maar kent een iets oudere 
literatuursearch en is niet beschikbaar in het Nederlands, Frans of Engels. De Canadese 
richtlijn die naast het Engels ook in het Frans beschikbaar is, werd methodologisch als 
kwalitatief minder bevonden.  
Voor specifieke onderwerpen zoals co-morbiditeit werd nog bijkomende literatuur 
geraadpleegd. 

 
2 AGREE Next Steps Consortium. Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation (AGREE) II 
Instrument. https://www.agreetrust.org 

https://www.nice.org.uk/guidance/ng87
https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/adhd/preview
https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/028-045.html
https://www.caddra.ca/download-guidelines/
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De NICE NG87 en de Zorgstandaard ADHD zijn gebaseerd op de actuele evidence-based 
data over herkenning, diagnostiek, behandeling en zorg inzake ADHD bij zowel kinderen, 
adolescenten als volwassenen. De Zorgstandaard ADHD beschrijft wat goede zorg is voor 
mensen met ADHD vanuit patiëntenperspectief. Hij is gebaseerd op de bestaande 
Nederlandse richtlijnen en de EBRO-modules (Evidence-Based Richtlijn Ontwikkeling). Beide 
richtlijnen kenden een gemeenschappelijke literatuursearch die liep tot 28 april 2017 en 
sommige onderdelen werden door de twee samen ontwikkeld. 
 
De aanbevelingen uit deze richtlijnen werden opgelijst en beoordeeld op hun toepasbaarheid 
in ons land. Zo kunnen er verschillen zijn in zorgorganisatie, in wetgeving of in 
beschikbaarheid van behandelingen. In functie van deze bespreking consulteerden we stap 
15 uit ADAPTE3, een instrument dat een proces beschrijft om bestaande richtlijnen aan te 
passen naar een andere context. 
 
Finaal integreerde de werkgroep de aanbevelingen in deze adviestekst, met duiding van de 
hinderpalen en noden in de toepassing ervan in België. Wat de terugbetaling betreft kan de 
HGR enkel een globaal advies geven over de wenselijkheid hiervan. 
 
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep (en door de permanente werkgroep 
geestelijke gezondheid) werd het advies tenslotte gevalideerd door het College. 
 

III UITWERKING EN ARGUMENTATIE 

1 Behandelvolgorde van interventies (zorgpaden) 

De HGR acht het belangrijk om naast het maken van aparte (specifieke) aanbevelingen in de 
medicamenteuze en de niet-medicamenteuze behandeling van ADHD, ook het algemeen 
aanbevolen zorgpad per leeftijdsgroep voor te stellen. Deze zorgpaden verduidelijken immers 
wanneer medicamenteuze dan wel niet-medicamenteuze interventies aanbevolen zijn. 
 
Er zijn enkele verschillen in hoe beide richtlijnen hun adviezen in het te volgen zorgpad hebben 
opgebouwd, wat vooral bij kinderen en jongeren een verschil maakt in het te volgen zorgpad:  
 

- NICE NG87 laat de keuze voor eventuele medicamenteuze behandeling afhangen van 
de klinische inschatting van de ernst van de impact van symptomen op het 
functioneren (dus ongeacht het aantal aanwezige ADHD-symptomen). 

- De Zorgstandaard ADHD verwijst daarentegen naar de DSM5 (APA, 2014), 
specificatie ‘actuele ernst’, waarbij niet enkel met de impact van symptomen op het 
functioneren wordt rekening gehouden, maar ook met het aantal symptomen:  

o Licht: Niet of nauwelijks meer symptomen dan vereist voor de classificatie zijn 
aanwezig en de symptomen leiden slechts tot lichte beperkingen in het sociale 
of beroepsmatige functioneren. 

o Matig: Er zijn symptomen of functionele beperkingen tussen ‘licht’ en ‘ernstig’ 
aanwezig. 

o Ernstig: Veel meer symptomen dan vereist voor de classificatie of 
verschillende bijzonder ernstige symptomen zijn aanwezig ofwel de 
symptomen leiden tot uitgesproken beperkingen in het sociale of 
beroepsmatige functioneren. 

 
 

 
3 The ADAPTE Collaboration (2009). The ADAPTE Process: Resource Toolkit for Guideline Adaptation. Version 
2.0. Available from: http://www.g-i-n.net. 
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1.1 Diagnose 

Voor de diagnose van ADHD wordt verwezen naar advies 8846 van de HGR “Good clinical 
practice in de herkenning, diagnose en behandeling – ADHD”, waarin wordt gesteld dat “De 
diagnostiek, zoals in dit rapport beschreven, de advisering en het opstarten van (zeker 
medicamenteuze) behandeling een opdracht is voor een terzake deskundig team in de tweede 
of derde lijn.” De huisarts kan een rol spelen in het medicatiebeleid maar stelt niet de initiële 
diagnose noch de indicatie tot farmacotherapie. Om terugbetaling van medicatie te kunnen 
krijgen (voor -18 jarigen) moet de diagnose worden bevestigd door een (kinder- en 
jeugd)psychiater of neuroloog / neuropediater.  
 
Bij vermoeden van ADHD en eerder licht disfunctioneren kan de eerste lijn (klinisch 
psycholoog of orthopedagoog, huisarts ...)  aan psycho-educatie doen, wat voldoende kan zijn 
zonder uiteindelijk een diagnose te stellen. Enige voorzichtigheid is inderdaad geboden. Bij 
jonge kinderen of kinderen met slechts lichte klachten zou het label ADHD het kind onnodig 
ongerust kunnen maken of stigmatiserend werken. Andere kinderen kunnen dan weer wel 
baat hebben met het krijgen van informatie over hun kwetsbaarheden en hoe ze daarbij 
geholpen kunnen worden. 
  
Volwassenen die zich met symptomen van ADHD presenteren en bij wie nog geen diagnose 
van ADHD gekend was op kinderleeftijd, worden best verwezen naar een GGZ-specialist 
(psychiater, neuroloog) met training in diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen 
, die best samenwerkt met een klinisch psycholoog/orthopedagoog. 
 

1.2 Ondersteunde psychosociale begeleiding 

Beide richtlijnen bevelen aan om de afspraken rond de behandeling te bundelen in een 
behandelplan waarin de doelen en alle relevante elementen van de zorg verzameld worden.  
 
De Zorgstandaard ADHD wijst erop dat ADHD gevolgen kan hebben op alle levensdomeinen 
en dat kinderen en jongeren met ADHD en hun ouders veelal nood hebben aan ondersteuning 
bij diverse aspecten van het dagelijkse leven. Hoewel de werkzaamheid van (non-specifieke) 
ondersteunende benaderingen niet wetenschappelijk is aangetoond, wijst de Zorgstandaard 
ADHD erop dat gezinnen waarin een kind of jongere met ADHD opgroeit veel baat kunnen 
hebben van coaching door een GGZ-professional met gedegen kennis over ADHD doorheen 
gans de ontwikkeling en met wie ze met enige regelmaat evalueren hoe het gaat. Zo kan 
bekeken worden waar begeleiding nodig is in de vorm van opvoedingsondersteuning, 
ondersteuning van leerkrachten en andere begeleiders of praktische ondersteuning bij het 
dagelijks leven op school en daarbuiten. 
 
Ouders en het kind/de jongere of volwassene met ADHD moeten duidelijke informatie krijgen 
over de verschillende behandelopties zodat ze een geïnformeerde keuze kunnen maken. Er 
wordt vertrokken vanuit het principe van gezamenlijke besluitvorming waarbij de voor- en 
nadelen van zowel de medicamenteuze als de niet-medicamenteuze interventies besproken 
worden.  
 
De Zorgstandaard ADHD wijst op het voordeel van het na elkaar aanbieden van de 
behandelopties omdat op deze manier het effect van elke behandelvorm best kan beoordeeld 
worden. 
 

1.3 Psycho-educatie 

Een psycho-educatief aanbod voor de patiënt zelf en zijn context wordt aanbevolen in 
alle leeftijdsfases om het behandeltraject te starten, zowel door de Britse NICE NG87 als de 
richtlijnen waarop de Nederlandse Zorgstandaard ADHD is gebaseerd.  
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Voor verdere uitwerking hiervan, zie ‘specifieke aanbevelingen betreffende niet-
medicamenteuze interventies’. 
 

1.4 Behandeling kinderen < 6 jaar (in de NICE NG87-richtlijn : <5 jaar) 

Op basis van beide richtlijnen beveelt de HGR aan voor kinderen jonger dan 6 jaar: 
- Mediatietherapie (het beïnvloeden via de ouders); 
- Een oudertrainingsprogramma, als psycho-educatie en adviezen aan de ouders 

onvoldoende effect hebben. 
Eventueel kan de leerkracht betrokken worden of een training krijgen. 
 

In overeenstemming met beide richtlijnen adviseert de HGR om bij kinderen onder 6 jaar geen 
medicatie te starten tenzij op advies van een bevoegd en ervaren specialist in de 2de lijn. 
Uitzonderlijk kan medicatie wel ingezet worden bij zeer ernstige symptomen waarbij niet-
medicamenteuze behandelingen onvoldoende effect hebben. 
  

1.5 Behandeling kinderen van 6 tot 12 jaar 

Op basis van beide richtlijnen beveelt de HGR aan, als psycho-educatie en adviezen aan 
ouders onvoldoende effect hebben : 
 

- Als er naast ADHD geen gedragsproblemen zijn:  
o Lichte ADHD : oudertraining ; 
o Matige of ernstige ADHD (of als er minstens op één domein een significante 

impact van de symptomen is op het functioneren, volgens NICE NG87): 
medicatie.  
 

- Als er naast ADHD wel gedragsproblemen zijn:  
o Lichte / Matige ADHD : oudertraining (en/of leerkrachtraining), gericht op 

het verminderen van de gedragsproblemen. 
De Zorgstandaard ADHD raadt naast oudertraining ook een eventuele training 
aan voor leerkrachten wanneer de problemen zich (ook) op school voordoen.  

.  Bij matige ADHD kan het effect van de training worden afgewacht voordat 
medicatie worden opgestart.  

o Ernstige ADHD : zal best tegelijk medicatie worden opgestart.  
 
Cognitieve gedragstherapie voor het kind zelf wordt aanbevolen in geval van co-morbiditeit 
met een Oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) dan wel een normoverschrijdende-
gedragsstoornis (CD) voor kinderen vanaf 8 jaar. Dit kan een individueel of een 
groepsprogramma zijn. Het gebruik van aanvullende interventies is afhankelijk van de 
aanwezigheid van andere co-morbiditeit (zie punt 5). 
 
Samengevat is het zorgpad voor 6-12 jarigen als volgt :  
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1.6 Zorgpad Jongeren (13-18 jaar) 

Men start best met psycho-educatie en adviezen aan de jongere, de ouders en de school, 
zoals bij de andere leeftijdscategorieën.  
 
Op basis van beide richtlijnen beveelt de HGR aan om een meer intensieve behandeling in 
aanmerking te nemen bij onvoldoende effect van deze maatregelen : 
 

- Bij lichte ADHD : Een cognitieve gedragstherapie voor de jongere, aangepast aan 
waar het kernprobleem zich stelt. Aangeraden wordt om de ouders en/of de 
leerkrachten te betrekken.  
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- Bij matige / ernstige ADHD : Medicatie of cognitieve gedragstherapie (met 
betrokkenheid ouders/leerkrachten), waarbij de voorkeur van de jongere (in 
samenspraak met ouders en behandelaar) de doorslag kan geven bij de keuze.  
De NICE NG87 adviseert in eerste instantie medicatie en pas bij onvoldoende respons 
cognitieve gedragstherapie. Andere interventies zijn eerder gericht op eventuele co-
morbide gedragsproblemen. Bij geen of onvoldoende respons kan dan (andere) 
medicatie overwogen worden of een combinatietherapie van medicatie en 
psychologische behandeling.  

 
Het inzetten van bijkomende interventies hangt in de eerste plaats af van eventuele co-
morbiditeit met bijvoorbeeld de oppositioneel-opstandige stoornis of de normoverschrijdende-
gedragsstoornis, die adequaat moeten worden behandeld (zie punt 5).  
 
Samengevat is het zorgpad voor 13-18 jarigen als volgt :  
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1.7 Zorgpad Volwassenen (≥ 18 jaar) 

Wat het aanbevolen zorgpad voor volwassenen met ADHD betreft, liggen de twee richtlijnen 
dicht bij elkaar. 
 
De HGR beveelt aan om zowel medicamenteuze als niet-medicamenteuze behandelopties te 
bespreken als de ADHD-symptomen op minstens één levensdomein duidelijke problemen 
blijven geven, nadat aanpassingen in de omgeving werden geïmplementeerd en geëvalueerd. 
De voorkeur van de patiënt is medebepalend voor de keuze van de specifieke interventies 
waarbij de behandelaar de patiënt ondersteunt in het maken van de keuze via adequate 
voorlichting. 
 
Een behandeling starten met medicatie (zonder niet-medicamenteuze behandeling) wordt 
aanbevolen. 
 
Maar ook een niet-medicamenteuze behandeling (zonder medicatie) (zie punt 3.2) kan 
overwogen worden bij volwassenen met ADHD 
 

- die een duidelijke voorkeur hebben om geen medicatie te nemen, 
- als blijkt dat men moeite heeft met het regelmatig innemen van medicatie, 
- als een positief effect van medicatie uitblijft of hinderlijke bijwerkingen optreden. 

 
NICE NG87 beveelt een combinatiebehandeling van medicamenteuze en niet-
medicamenteuze behandeling aan als er sprake is van gedeeltelijke respons op medicatie en 
symptomen nog steeds duidelijke beperkingen geven op minstens één levensdomein. 
 
Hoewel er voorlopig nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs voorhanden is om hierin harde 
conclusies te trekken, benoemt de Zorgstandaard ADHD niettemin wel dat een 
gecombineerde aanpak van medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling bij 
volwassenen veelal de beste manier lijkt om zowel de symptomen van ADHD als de gevolgen 
ervan in het functioneren van patiënten te verbeteren. 
 

2 Specifieke aanbevelingen betreffende medicamenteuze interventies 

2.1 Kinderen en jongeren (6-18 jaar) 

Eerste keuze: methylfenidaat 
 
Methylfenidaat is de 1ste keuze medicamenteuze interventie bij kinderen en jongeren met 
ADHD.  
 
Het gebruik van een product met verlengde afgifte wordt aanbevolen door de Zorgstandaard 
ADHD omdat dit (vaak) maar één keer per dag ingenomen hoeft te worden. Dit kan de 
therapietrouw en dus ook de effectiviteit bevorderen en vermindert het risico op misbruik of 
dealen. 
 
NICE NG87 specifieert dat, als na een 6-weken durende trial aan een adequate dosis 
onvoldoende beterschap is opgetreden in ADHD-symptomen en geassocieerde problemen in 
het functioneren, kan overgeschakeld worden van methylfenidaat naar de tweede keuze. 
 
Een adequate dosis wordt bereikt door langzaam op te titreren tot de symptomen onder 
controle zijn en het functioneren geoptimaliseerd is. Soms kan dit punt niet bereikt worden 
omwille van de bijwerkingen van de medicatie. 
 
Tweede keuze: lisdexamfetamine of magistraal dex(tro)amfetamine 
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Beide richtlijnen adviseren dex(tro)amfetamine als tweede keuze, liefst in langwerkende vorm, 
nl. lisdexamfetamine. De kortwerkende vorm van dex(tro)amfetamine wordt in NICE NG87 
enkel aanbevolen als er wel respons is op lisdexamfetamine maar onvoldoende tolerantie voor 
de langere werkingsduur in vergelijking met dex(tro)amfetamine.  
 
In België is tot op heden lisdexamfetamine nog niet op de markt en kan voorlopig dus enkel 
magistraal dex(tro)amfetamine voorgeschreven worden. 
Lisdexamfetamine kwam in Nederland pas op de markt na de publicatie van de Zorgstandaard 
ADHD.  
 
Derde keuze: atomoxetine of guanfacine 
 
Atomoxetine of guanfacine zijn de derde keuze bij onvoldoende effect van een behandeling 
met stimulantia. NICE NG87 specifieert dat er overgeschakeld moet worden naar de derde 
keuze als een proefbehandeling van zes weken met methylfenidaat en vervolgens met 
lisdexamfetamine  (c.q. magistraal dex(tro)amfetamine)  aan een adequate dosis onvoldoende 
resultaat heeft opgeleverd. 
Atomoxetine dan wel guanfacine kunnen meer aangewezen zijn wanneer er nood is aan een 
behandeling met een 24 uurs dekking van de symptomen.   
Andere redenen om over te schakelen naar atomoxetine dan wel guanfacine zijn het gebrek 
aan tolerantie voor de stimulantia (o.m. het ontstaan van tics).  
 
Andere medicamenteuze interventies 
 
Andere medicamenteuze interventies zoals clonidine of nortriptyline worden best enkel 
overwogen in de gespecialiseerde GGZ. Deze aanbeveling geldt ook voor het gebruik van 
clonidine bij kinderen met ADHD en slaapproblemen, woedebuien of tics en voor het eventueel 
toevoegen van een atypisch antipsychoticum aan stimulantia bij kinderen of jongeren met 
ADHD en samengaande gedragsproblemen zoals agressie, woedebuien of prikkelbaarheid.  
 

2.2 Volwassenen (≥ 18 jaar) 

Eerste keuze: methylfenidaat of lisdexamfetamine of magistraal dex(tro)amfetamine 
 
(Lis)dexamfetamine of methylfenidaat worden aanbevolen door beide richtlijnen als 
gelijkwaardige alternatieven als 1ste keuze medicamenteuze behandeling bij volwassenen met 
ADHD.  
 
Langwerkende preparaten hebben de voorkeur omdat ze de therapietrouw bevorderen en 
daarmee de effectiviteit en omdat ze minder risico op misbruik met zich meebrengen (ook niet 
door derden).  
 
Het langwerkende lisdexamfetamine is echter in België nog niet op de markt. De HGR acht 
daarom in de praktijk langwerkend methylfenidaat de eerste keuze vóór magistraal 
dex(tro)amfetamine.  
 
Volgens NICE NG87, als na een 6-weken durende trial,   aan een adequate dosis, 
onvoldoende beterschap is opgetreden in ADHD-symptomen en geassocieerde problemen in 
het functioneren, kan eventueel geswitcht worden van methylfenidaat naar (lis)dexamfetamine 
of omgekeerd. 
 
We benadrukken dat een adequate dosis voor volwassenen meestal hoger is dan die bij 
kinderen. 
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Tweede keuze: atomoxetine 
 
Beide richtlijnen bevelen een behandeling met atomoxetine aan, in geval van intolerantie van 
of onvoldoende respons op een adequate trial met methylfenidaat en (lis)dex(tro)amfetamine. 
 
Derde keuze: bupropion 
 
Buproprion is mogelijk als derde keuze voor volwassenen met ADHD volgens de 
Zorgstandaard ADHD.  Bupropion is niet geregistreerd voor de behandeling van ADHD, ook 
niet bij kinderen. Wel is het in België op de markt in een 1 tot 2x daags in te nemen vorm voor 
behandeling van rookstop (Zyban®) en een 1x daags in te nemen vorm voor de behandeling 
van depressie (Wellbutrin®).  
 
Guanfacine 
 
Guanfacine wordt thans niet aanbevolen voor de behandeling van volwassenen met ADHD, 
bij gebrek aan voldoende evidentie, in tegenstelling tot de aanbeveling bij kinderen en 
adolescenten. NICE NG87 wijst erop het niet voor te schrijven zonder advies van een tertiaire 
ADHD-expert. 
 

3 Specifieke aanbevelingen betreffende niet-medicamenteuze interventies 

3.1 Kinderen en jongeren 

Psycho-educatie 
 
Psycho-educatie is in beide richtlijnen een essentieel onderdeel van de behandeling van 
ADHD en wel onmiddellijk na de diagnosestelling en vóór het opstellen van het 
behandelingsplan. Het is een continu proces doorheen de behandeling waar regelmatig naar 
teruggegrepen wordt. 
 
Het doel van psycho-educatie is het:  

- vergroten van kennis en begrip van ADHD-symptomen,  
- verminderen van stigma,  
- vergemakkelijken van acceptatie van symptomen en behandeling,  
- verbeteren van therapietrouw   
- benadrukken van het belang van aanpassingen in de omgeving voor het verminderen 

van de impact van de ADHD-symptomen.  
 
Tijdens de psycho-educatie geeft men informatie over het ontstaan en beloop van ADHD-
symptomen, de impact van de symptomen op het functioneren, de rol van de omgeving en de 
behandelmogelijkheden. 
 
Psycho-educatie kan aangewezen zijn voor ouders, leerkrachten, kinderen en adolescenten, 
maar ook eventueel voor het breder netwerk (bv. grootouders). Belangrijk hierbij is telkens 
rekening te houden met de (ontwikkelings-)leeftijd, de cognitieve mogelijkheden, de 
emotionele maturiteit, de ernst van de symptomen maar ook de competenties. Een combinatie 
van mondelinge, schriftelijke en e-health informatie kan de effectiviteit vergroten. 
 
Bij adolescenten benadrukt de Zorgstandaard ADHD dat psycho-educatie standaard 
gegeven dient te worden waarbij het ook belangrijk is om vaak voorkomende problemen en 
risico’s zoals middelenmisbruik of overmatig schermgebruik en moeite met geldbeheer met 
hen te bespreken. 
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Bij ouders en leerkrachten kan psycho-educatie verlichting geven en het begrip vergroten 
waardoor de aanpak beter  afgestemd kan worden op de competenties en moeilijkheden van 
het kind. Dit kan op zijn beurt zorgen voor het verminderen van problemen, het verbeteren 
van de interactie en de relatie en het versterken van het zelfvertrouwen van het kind. De 
Zorgstandaard ADHD beveelt specifiek bij ouders aan om voldoende stil te staan bij het belang 
van een positief ouder-kind contact, duidelijke en aangepaste regels en structuur in het leven 
van het kind. In scholen bevelen ze aan om de validiteit van de diagnose uit te leggen en het 
effect van de symptomen op het functioneren in de klas. Daarnaast moet informatie gegeven 
worden over het behandelplan en de plaats van redelijke aanpassingen hierin evenals over 
het belang van feedback van de school naar de behandelaars. 
 
Hierbij worden ook adviezen gegeven om aanpassingen aan te brengen in de omgeving 
(bijvoorbeeld thuis, op school of op het werk), zoals bijvoorbeeld het veranderen van de 
zitplaatsen, het aanpassen van verlichting en geluid, het verminderen van afleiding (bv. door 
het gebruik van een ruisonderdrukkende hoofdtelefoon), kortere lessen en meer pauzes enz. 
Deze aanpassingen kunnen helpen de hinder door ADHD-symptomen te beperken of te 
compenseren.  
 
Relevante websites zoals bijvoorbeeld de website van ouder- en patiëntenorganisaties 
kunnen aanbevolen worden. Voor België verwijzen we hiervoor naar de website van het 
centrum ZitStil (www.zitstil.be) of van het vzw TDAH Belgique (www.tdah.be) en de website 
van het zorgpad ADHD (www.adhd-traject.be). 
 
Oudertraining  
 
Beide richtlijnen beklemtonen het belang van oudertrainingen in de behandeling van kinderen 
met ADHD, in ieder geval wanneer er gedragsproblemen zijn. Alhoewel er geen harde 
bewijzen zijn voor een positief effect op de objectief gemeten ADHD-problematiek, blijken 
ouders deze trainingen positief te evalueren en zien zij wel verbetering op de ADHD-
problematiek, ook als er geen gedragsproblemen zijn. 
 
Een oudertraining heeft als doel de ouders te ondersteunen bij een positieve gedragsaanpak 
en de ouder-kind relatie te verbeteren, gericht op het kernprobleem of de kernproblemen van 
het kind en de omgeving. Oudertrainingen voor ADHD zijn gebaseerd op de oudertrainingen 
die in oorsprong ontwikkeld zijn om gedragsproblemen te verminderen en maken gebruik van 
gedragstherapeutische principes en sociale leertheorie. 
 
Dit kan ofwel het verminderen van de ADHD gerelateerde problematiek zijn ofwel de veel 
voorkomende gedragsproblemen. De oudertrainingsprogramma’s zijn erop gericht de 
opvoedingsvaardigheden te versterken en de interactie tussen ouder en kind te verbeteren, 
en zo het gedrag van het kind te beïnvloeden. 
 
Oudertraining kan individueel of in groep gegeven worden. Een groepsprogramma heeft 
voordelen (lotgenotencontact) tenzij de ouders anders beslissen of wanneer de noden van het 
gezin te complex zijn om binnen een groepsprogramma aan te pakken. NICE NG87 beveelt 
voor de leeftijdsfase van 3 t/m 11 jaar expliciet een groepsprogramma aan tenzij ouders om 
bepaalde redenen moeilijk kunnen aansluiten bij een groep.  

Bij oudere kinderen en jongeren, zeker als de relatie met de ouders conflictueus is, is het 
belangrijk  de ouders te betrekken met het oog op het verbeteren van deze relatie. 

Bij ernstige en complexe gedragsproblemen wordt een ouder-kind trainingsprogramma 
aanbevolen en vanaf de leeftijd van 9 jaar ook op het kind gerichte groepsprogramma’s. 
 
Leerkrachttraining 

http://www.zitstil.be/
http://www.adhd-traject.be/
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Het doel van leerkrachttraining is volgens de Zorgstandaard ADHD, net zoals bij de 
oudertraining, om leerkrachten via gedragsinterventies te leren het positief gedrag van de 
leerlingen te versterken en het ongewenst gedrag om te buigen. Samenwerking tussen ouders 
en leerkrachten bij het inzetten van deze training is belangrijk. 
 
Er is minder onderzoek gedaan naar de effectiviteit van leerkrachttrainingen bij kinderen met 
ADHD maar deze training kan de leerkracht toch handvatten geven om de gedragsproblemen 
aan te pakken: 
 

- wanneer dit gedragsprobleem een impact heeft op school, 
- wanneer psycho-educatie en adviezen over de aanpak van het gedrag van het kind 

op school onvoldoende resultaat geven bij kinderen tot 6 jaar, 
- bij kinderen van 6-12 jaar met lichte, matige en ernstige ADHD met gedragsproblemen 

die zich (ook) op school voordoen. 
 

Als een dergelijke training niet beschikbaar is, blijft ondersteuning van en overleg met de 
leerkracht belangrijk.   
 
Cognitieve gedragstherapie 
 
Beide richtlijnen raden cognitieve gedragstherapie aan bij jongeren met ADHD, vooral 
wanneer, ondanks de medicatie, de impact van de symptomen op het functioneren persisteert 
op minstens één levensdomein (of bij lichte ADHD in de Zorgstandaard ADHD).  
Deze behandeling focust zich op de problemen die de jongere ervaart in het dagelijks leven; 
het kan hier gaan om plannings- en organisatievaardigheden (veelal is dit een groot probleem 
in de adolescentie), maar ook het versterken van de sociale en probleemoplossende 
vaardigheden, zelfcontrole, timemanagement, actieve luistervaardigheden, omgaan en uiten 
van gevoelens en het verhogen van de motivatie. Hierbij gaat dan aandacht naar 
onderhandelen, effectieve communicatie, gezamenlijke probleemoplossing en afstemming 
over regels en afspraken.  
Mensen uit de omgeving worden hier altijd in meerdere of mindere mate bij betrokken, 
afhankelijk van de gezins-en schooldynamiek. 
 
Dieet, voedingssupplementen en lichaamsbeweging 
 
NICE NG87 benadrukt het belang van een gebalanceerd dieet, goede voeding en regelmatige 
beweging bij kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD.  
 
Voor het elimineren van kunstmatige kleur- en smaakstoffen, het toevoegen van omega 3 
en/of 6 vetzuren (visolie) en het volgen van het zogenaamde ‘restrictie-eliminatiedieet‘ is er 
echter onvoldoende wetenschappelijke evidentie voor een klinisch significant effect op 
groepsniveau. 
Beide richtlijnen adviseren wel om een eetdagboek bij te houden wanneer er een sterk 
vermoeden is dat bepaalde voedingsmiddelen of dranken hyperactief gedrag zouden 
uitlokken. Doorverwijzing naar en samenwerking met een diëtist is dan aanbevolen.  
 
Wat lichaamsbeweging betreft is er volgens de Zorgstandaard ADHD vooralsnog te weinig 
onderzoek bij kinderen en jongeren om sport als een specifieke aanbeveling op te nemen in 
de richtlijnen, wat uiteraard het algemeen gezondheidsbevorderend effect van beweging niet 
wegneemt. 
 
Andere interventies 
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Alhoewel relaxatietechnieken, of vaktherapie (beeldende therapie, dans- en muziektherapie)  
regelmatig worden ingezet als ondersteunende behandeling, ontbreekt ook hier voorlopig 
voldoende wetenschappelijke evidentie als een specifieke behandeling van ADHD bij kinderen 
en jongeren. 
 
Neurofeedback wordt wegens onvoldoende bewijs voor effect op ADHD-symptomen, 
(heterogene resultaten en mogelijke conflicterende belangen) ook niet aanbevolen als 
behandeling van ADHD-symptomen bij kinderen en jongeren.   
 
Beide richtlijnen stellen dat er geen aanwijzingen zijn dat gecomputeriseerde cognitieve 
training (bijvoorbeeld computer, tablet of smartphone) significante specifieke effecten heeft 
op het ADHD gedrag van kinderen met ADHD. Cognitieve training  kan niettemin nuttig zijn in 
het geval van geassocieerde problemen (zie punt 5).   
 
Een intensieve multimodale interventie zoals MultiSystemische Therapie (MST; intensieve 
behandeling van gans het gezin) is een mogelijkheid voor jongeren tussen 11 en 17 jaar en 
hun ouders in geval van ADHD met co-morbide normoverschrijdende-gedragsstoornis.  
 

3.2 Volwassenen (≥ 18 jaar) 

Psycho-educatie 
 
Psycho-educatie wordt door zowel de Zorgstandaard ADHD als NICE NG87 omgeschreven 
als een belangrijk onderdeel van de behandeling van volwassenen met ADHD.  
 
Volwassenen met ADHD dienen op een systematische wijze geïnformeerd te worden over 
onder andere het ontstaan en verloop van symptomen, de (mogelijke) impact van symptomen 
op het dagelijks functioneren op diverse levensdomeinen, alsook over aanpassingen die men 
kan doen in de omgeving om de hinder door symptomen te beperken of zelfs volledig te 
compenseren. Uiteraard worden de mogelijke medicamenteuze en niet medicamenteuze 
behandelvormen toegelicht die erop kunnen volgen. Volwassenen kunnen geïnformeerd 
worden in een individueel gesprek, via groepsaanbod, in schriftelijke vorm (boeken, websites, 
…), etc. Vaak is het ook zinvol om het bespreken van informatie in bepaalde levensfases of 
behandelfases te herhalen, en psycho-educatie wordt dus best als een doorlopend proces 
gezien. 
 
Er dient ook aandacht besteed aan de rouw over het hebben van een psychische aandoening 
en aan de verwarring die de diagnose met zich mee kan brengen doordat sommige ervaringen 
in het verleden in een ander daglicht komen te staan. 
 
Het kan zinvol zijn om – uiteraard met toestemming van de volwassene met ADHD – derden 
te informeren over de validiteit van de diagnose ADHD, de noden, eventueel vaak 
voorkomende samengaande problemen. Hierbij wordt gedacht aan familieleden, andere 
hulpverleners, relevante medewerkers uit het onderwijs dan wel werkgevers, diensten voor 
preventie en bescherming op het werk of loopbaanbegeleiders. Het spreekt vanzelf dat telkens 
moet afgewogen worden in welke mate het informeren van de buitenwereld ten voordele is 
van de volwassene met ADHD, dan wel risico kent van stigmatiserende reacties. 
 
Cognitieve gedragstherapie (CGT) of gestructureerde ondersteunende psychotherapie 
  
De beide richtlijnen bevelen een gestructureerde psychologische interventie aan die gericht is 
op de ADHD-symptomen en ofwel elementen bevat vaneen CGT-protocol of van dialectische 
gedragstherapie (DGT), ofwel een volledig protocol omvatten. 
Deze psychologische interventies zijn gericht op het leren omgaan met en het verminderen 
van de symptomen en gevolgen van ADHD. Omwille van de individuele verschillen in 



 

 

Hoge Gezondheidsraad 

www.hgr-css.be 

 
− 17 − 

problemen en competenties van volwassenen met ADHD, is het noodzakelijk uit te gaan van 
het individu en zijn/haar context en niet alleen standaard van problemen die algemeen worden 
toegeschreven aan ADHD. 
Er bestaan therapieprogramma’s op zowel individuele basis als in groep. 
 
De Zorgstandaard ADHD beveelt aan Mindfulness-gebaseerde Cognitieve Therapie (MBCT) 
te overwegen als aanvullende interventie voor gemotiveerde volwassenen met ADHD die 
onvoldoende effect haalden uit het standaard behandelaanbod.  
 
Niet specifieke interventies 
 
Heel wat niet ADHD-specifieke interventies worden bij deze populatie toegepast maar zijn 
onvoldoende onderzocht of het effect werd niet aangetoond. NICE NG87 somt de volgende 
interventies op: 
 
• coaching en andere steunende benaderingen 
• ontspanningsoefeningen 
• interventies gericht op de verbetering van slaap 
• lichamelijke oefening/bewegingstherapie 
• ecotherapie/outdoor activiteiten 
• non-specifieke ondersteunende therapie 
 
Hoewel wetenschappelijk bewijs van effectiviteit ten aanzien van ADHD ontbreekt, worden 
relaxatietechnieken en vaktherapeutische behandelingen (beeldende therapie, 
danstherapie, muziektherapie, …) vaak door mensen met ADHD wel gewaardeerd. Ze kunnen 
een ondersteunende rol vervullen bij zelfmanagement.  
 
Familie- of gezinstherapie en interventies op de werkvloer worden ook aanbevolen als 
aanvullende interventie gericht op (de relatie met) familieleden (en de rest van het systeem), 
en/of interventies op de werkvloer die het sociaal en maatschappelijk functioneren van 
volwassenen met ADHD bevorderen. 
 
Lichaamsbeweging is niet specifiek en niet-systematisch onderzocht bij volwassenen met 
ADHD. Vanuit een algemeen gezondheidbevorderend effect wordt het zowel door de 
Zorgstandaard ADHD als NICE NG87 wel aanbevolen.  
Evenals een evenwichtige gezonde voeding. Specifieke diëten, omega 3 of 6 vetzuren 
(visolie) of andere voedingssupplementen worden niet aanbevolen bij gebrek aan voldoende 
evidentie. 
 
Peer-support kan ook sommige mensen helpen. 
 
Cognitieve trainingen (zoals op computers, tablets of smartphones) of (EEG) neurofeedback 
worden niet aanbevolen wegens gebrek aan bewijs van effectiviteit. 
 

4 Opvolging van de medicamenteuze behandeling 

Voor de opvolging van de medicamenteuze behandeling kan worden verwezen naar advies 
8570 van de HGR (De veiligheid en nevenwerkingen van stimulantia, 2011).  
 
Een specialist is het meest competent om de indicatie (en eventuele contra-indicaties) voor 
medicamenteuze behandeling te stellen en te titreren tot de optimale dosis. De opvolging 
daarentegen kan door de huisarts gebeuren met goede interactie tussen specialist en huisarts 
en met aandacht voor volgende aspecten: lengte en gewicht, pols en bloeddruk, tics, 
psychiatrische symptomen zoals somberheid, angst, psychose. Een goede samenwerking 
met de ADHD-specialist, voor overleg en doorverwijzing bij problemen, is hierbij noodzakelijk. 
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Routinematig bloedonderzoek (inclusief leverfunctietesten) en ECG’s zijn niet geïndiceerd en 
worden alleen bij een klinische indicatie ingezet.  
 
Medicatiepauzes kunnen ingebouwd worden, o.m. bij groeiachterstand, maar ook om te 
evalueren of medicatie nog noodzakelijk is. 
 
Bij de lange termijnbehandeling is het aangewezen op regelmatige basis het nut van de 
medicamenteuze behandeling te evalueren. Het is noodzakelijk om een keuze te maken 
tussen voordelen van de behandeling en het vermijden van negatieve gevolgen/ complicaties, 
versus het nemen van een risico gezien de onzekerheid over lange termijneffecten van 
medicatie.  
 

5 Aandachtspunten in geval van co-morbiditeit en geassocieerde problemen 

Co-morbiditeit, het samengaan van ADHD met andere psychiatrische dan wel somatische 
problemen, is een grote uitdaging in de dagelijkse klinische praktijk. Meerdere systematische 
reviews en meta-analyses wijzen op het verhoogd (tot 80 %) samen voorkomen van ADHD 
met andere aandoeningen: ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen, verslaving, angst- 
en stemmingsstoornissen, eetstoornissen, slaapstoornissen, epilepsie, astma etc. Bij 
kinderen tot 66 % (Reale et al., 2017), bij volwassenen maar liefst tot 80 % (Katzman et al., 
2017).  
Een goede inschatting van co-morbiditeit, als onderdeel van het diagnostisch proces, is van 
groot belang voor de indicatiestelling tot behandeling.  
 
ADHD en stemmingsstoornis, angst- tic- en autismespectrumstoornis. 
Als de gevolgen van deze co-morbide stoornis ernstiger zijn dan die van ADHD-symptomen, 
moeten deze eerst behandeld worden. Anderzijds is de aanwezigheid van co-morbiditeit geen 
reden om niet lege arte ADHD te behandelen. Dezelfde medicamenteuze interventies mogen 
aangeboden worden, met uitzondering van ernstige stemmingsstoornissen waar eerst een 
specifieke behandeling voor moet worden opgestart. 
 
ADHD en psychose 
Als er bij kinderen, jongeren of volwassenen met ADHD een acute psychotische of manische 
episode optreedt, raadt NG87 aan om de ADHD-medicatie te stoppen en ze na remissie te 
herstarten, rekening houdend met individuele omstandigheden en de kosten-baten 
verhouding van de ADHD-medicatie. Er zijn nog bedenkingen bij een duidelijk oorzakelijke 
link tussen stimulantia bij ADHD en psychose. Recente reviews (Krinzinger et al., 2019; Holis 
et al., 2019; Moran et al., 2019) trekken in twijfel of psychosegevoeligheid contra-indicatie is 
voor het gebruik van methylfenidaat, maar Hechtman (2019) suggereert toch eerder een 
langzaam herstarten met ook eventuele bescherming met antipsychotica. Gebruik van op 
amfetamine gebaseerde medicijnen wordt volgens Moran et al. (2019) geassocieerd met een 
groter risico op nieuwe psychotische episodes dan het gebruik van methylfenidaat. 
 
ADHD en verslaving 
Omwille van het verslavend potentieel van de stimulantia is er vaak veel terughoudendheid bij 
artsen om deze ADHD-medicatie voor te schrijven. Er is immers kans op misbruik door de 
patiënt zelf of op verdelen van de medicatie voor recreatieve doeleinden of als cognitive 
enhancer bij studenten. 
 
Kinderen met ADHD hebben dubbel zoveel kans om een stoornis in het gebruik van middelen 
(SGM) te ontwikkelen als kinderen zonder ADHD (Biederman et al.,1995). Kinderen met 
ADHD experimenteren vroeger met psychoactieve stoffen, evolueren sneller naar 
problematisch gebruik. Ze ontwikkelen ernstiger symptomen zowel op gebied van 
middelenmisbruik als op gebied van ADHD en de kans op herstel is kleiner.  (Wilens, 2004). 
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Vroegdetectie en behandeling van de ADHD vergroot de kans op SGM niet maar vermindert 
ze juist, mits de behandeling lang genoeg wordt verdergezet. 
 
Bij volwassenen met verslavingsproblemen beantwoordt 15 tot 23 % aan de criteria van ADHD 
(tegen 1,5 tot 4 % bij de algemene bevolking) (Van Emmerik et al., 2013). Systematische 
screening wordt dan ook aanbevolen. Volwassenen met ADHD én een stoornis in het gebruik 
van middelen hebben minder effect van de ADHD-medicatie. Er zijn aanwijzingen dat hogere 
dosissen effectief zijn zowel voor de verslavingsproblematiek als voor de ADHD-symptomen 
(Levin et al., 2015, Konstenius et al., 2014).  
 
ADHD en leerstoornissen of stoornissen in executieve functies 
 
Bij geassocieerde problemen (leerstoornissen, stoornissen in executieve functies, ...) kan een 
passende revalidatie worden voorgesteld.  
 
Kinderen of adolescenten met ADHD ondervinden vaak problemen op het gebied van test-

gebaseerde cognitieve functies (aandacht, werkgeheugen, responsinhibitie, planning, ...) 

(Barkley, 1997). Cognitieve en metacognitieve remediëring kunnen helpen om deze functies 

te verbeteren. Cognitieve remediëring stimuleert de gebrekkige cognitieve processen door 

middel van gerichte oefeningen of specifieke computerprogramma's. Metacognitieve 

remediëring is daarentegen gericht op het aanscherpen van het vermogen van het kind om 

zich bewust te worden van zijn of haar eigen cognitief functioneren om zo compenserende 

strategieën te ontwikkelen.  

Verscheidene recente literatuuronderzoeken (Veloso et al., 2020; Lambez et al., 2020) 

suggereren dat cognitieve remediëring een effectieve interventie kan zijn om de executieve 

functies bij kinderen en adolescenten met ADHD te verbeteren. Ook andere studies (Kerns et 

al., 1999; Klingbert et al., 2002; R.G. O'Connell et al., 2006; Holmes et al., 2010; Beck et al., 

2010) tonen aan dat cognitieve remediëring kan worden aangeboden wanneer cognitieve 

stoornissen in executieve functies aanwezig zijn bij kinderen of adolescenten met ADHD die 

het leren significant verstoren.  

 
6 Terugbetalingscriteria van medicamenteuze interventies 

De website www.adhd-traject.be vermeldt dat:  
 
“Bij kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar wordt kortwerkende methylfenidaat (enkel 
Rilatine® niet Medikinet®) en methylfenidaat met verlengde afgifte (enkel Equasym XR®) 
terugbetaald onder bepaalde voorwaarden: 
 

- De diagnose is gesteld door de kinder- en jeugdpsychiater of –neuroloog die het attest 
opmaakt. 

- Er is onvoldoende controle van de symptomen met aangepaste psychologische, 
educatieve en sociale maatregelen. 

- De behandeling met medicatie is een deel van een globaal behandelingsplan dat nog 
andere (psychologische, educatieve en sociale) maatregelen omvat. 

De kinder- en jeugdpsychiater of –neuroloog moet een attest opstellen om deze goedkeuring 
aan te vragen. Een eerste attest is geldig voor 6 maanden, een vervolgattest voor 1 jaar. 

Rilatine MR® (20 en 30 mg) wordt enkel terugbetaald nadat het kind of de jongere eerst zes 
maanden kortwerkende Rilatine® genomen heeft en er argumenten zijn om over te schakelen 
naar medicatie met verlengde afgifte (de “inname gedurende de dag is niet controleerbaar en 

http://www.adhd-traject.be/
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het betreft een kind met ernstige functionele beperkingen”). Concrete voorbeelden hiervan 
zijn: 

- het kind vergeet of weigert de medicatie in te nemen op school 
- er is een dip met terugval in functioneren tussen de ochtend- en middagdosis; 
- het kind heeft meer nevenwerkingen met kortwerkende dan met (half-)langwerkende 

medicatie. 

De kinder- en jeugdpsychiater of –neuroloog moet een attest opstellen om deze goedkeuring 
aan te vragen. Een eerste attest is geldig voor 6 maanden, een vervolgattest voor 1 jaar. 

Er wordt slecht één vorm van methylfenidaat tegelijkertijd terugbetaald. Als een kind bij 
voorbeeld ‘s morgens Equasym XR® inneemt, maar er om 16 uur een extra dosis 
kortwerkende medicatie nodig is, kan er enkel terugbetaling gevraagd worden voor Equasym 
XR® (het duurste van de twee geneesmiddelen) en moeten de ouders de kortwerkende 
medicatie zelf betalen. Als kortwerkende medicatie kan dan bv. Medikinet® voorgeschreven 
worden, want zonder terugbetaling is dit goedkoper dan Rilatine®. 

Rilatine MR® 10 mg, Rilatine MR® 40 mg, Concerta®, Medikinet®, Strattera® en 
Intuniv®, worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering.” 

Bij kinderen onder zes jaar wordt geen enkele medicatie terugbetaald. 
 
Bij volwassenen is op dit ogenblik geen enkel medicijn terugbetaald.  
De stimulantia worden beschouwd als off-label bij volwassenen. 
 
Alhoewel atomoxetine  in de richtlijnen pas 2de keuze is na de stimulantia methylfenidaat en 
(lis)dex(tro)amfetamine, is het op dit ogenblik het enige product dat in België wel geregistreerd 
is voor volwassenen met ADHD. Hoewel geregistreerd, is er bij kinderen noch volwassenen 
terugbetaling voorzien. Het gebrek aan tussenkomst van het RIZIV maakt dat deze nochtans 
nodige behandelingen voor veel patiënten (zowel kinderen als volwassenen) onbetaalbaar 
zijn. Voor een maandbehandeling met atomoxetine varieert de prijs van ongeveer 90 euro tot 
120 euro (afhankelijk van de dosis). Een voor een volwassene eerder gemiddelde dosis van 
methylfenidaat retard (generiek van Concerta®) 72 mg kost meer dan 110 euro en Concerta® 
108 mg kost een volwassene per maand meer dan 164 euro. 
 

IV AANBEVELINGEN 

De HGR beveelt aan om patiënten met ADHD per zorgtraject terug te betalen (naar analogie 
van sommige andere chronische aandoeningen), rekening houdend met medicamenteuze en 
niet-medicamenteuze interventies (volgens de richtlijnen hierboven) en de behoefte aan 
psychosociale ondersteuning:   
 

- Medicamenteuze interventie : zowel volgens NICE NG87 als de Zorgstandaard 
ADHD hebben al deze medicaties een plaats in de behandeling in een volgorde van 
1e, 2e en 3e keuze. Terugbetaling van al deze medicatievormen zou moeten mogelijk 
zijn, wanneer de voorschrijver de richtlijnen volgt. De HGR beveelt aan : 

o huidige terugbetaling van methylfenidaat moet uitgebreid worden naar alle 
vormen van medicatie met vertraagde afgifte;  

o leeftijdscriterium van 6 tot 17 jaar zou moeten wegvallen;  
o gelijktijdige terugbetaling van twee vormen van methylfenidaat moet mogelijk 

zijn om een optimale behandeling doorheen de dag te kunnen voorzien. 
Bijkomende psychologische ondersteuning mag geen voorwaarde zijn voor 
terugbetaling van medicatie, vermits deze ondersteuning niet steeds 
noodzakelijk is of blijft wanneer de patiënt gestabiliseerd is; 
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o de mogelijkheid om dex(tro)amfetamine of (zo eventueel in de toekomst 
beschikbaar) lisdexamfetamine te gebruiken bij de behandeling van ADHD, 
wordt in tegenstelling tot methylfenidaat gelimiteerd bij adolescenten en 
volwassenen die een voertuig (leren) besturen door artikel 37bis van de 
wegverkeerswet. Een flexibeler systeem dat de invloed  van medicatie op de 
rijvaardigheid differentieert volgens de aard van het product, de dosis en het 
individu wordt best opgesteld.  
 

- Niet medicamenteuze interventies : de niet-medicamenteuze interventies die in 
deze richtlijn aanbevolen worden (zoals oudertrainingsprogramma’s en cognitieve 
gedragstherapieën) zijn op dit moment onvoldoende beschikbaar en toegankelijk 
omdat : 

o psychologische hulp wordt momenteel niet terugbetaald (tenzij het eigen 
ziekenfonds voor een deel van de kosten tussenkomt) en is dus niet voldoende 
toegankelijk voor veel gezinnen;  

o bepaalde vormen van behandeling (bijvoorbeeld groepstraining) zijn  
onvoldoende beschikbaar;  

o professionals zijn onvoldoende opgeleid (bijvoorbeeld in oudertraining). 
 
De aanbevelingen van het advies 8846 van de HGR zijn dus nog steeds van 
toepassing : 
o “Om een aantal van deze aanbevelingen werkelijk te kunnen invoeren, zou 

eerst de nationale geestelijke gezondheidszorg moeten worden aangepast, 
waaronder het verbeteren van de toegankelijkheid tot de psychosociale 
aanpak. Er is momenteel bijvoorbeeld immers onvoldoende opgeleid personeel 
voor de behandelingsprogramma’s en het niet terugbetalen van psychologen 
maakt voor ouders de psychologische ondersteuning financieel moeilijk 
draagbaar.” 

o “Ten behoeve van ouders van kleuters, kinderen en jongeren moeten er 
laagdrempelige werkzame oudertrainingsprogramma’s in groep beschikbaar 
zijn. Daarnaar wordt in eerste instantie verwezen bij ADHD-klachten. Zo nodig 
wordt voorzien in een individueel aanbod.” 

o “Leerkrachten moeten in hun opleiding en vorming kennis en vaardigheden 
opdoen om kinderen met gedragsproblemen via doelmatige en positieve 
ondersteunende methodes te begeleiden en nieuw gedrag aan te leren. Ze 
hebben tevens recht op ondersteuning en begeleiding in hun werk met 
kinderen en jongeren met ADHD. Hierbij kunnen ze beroep doen op het CLB.” 

 
Voor een kwaliteitsvolle zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD is ook een 
goede samenwerking en doorstroming nodig tussen de eerste (huisarts, eerstelijns 
psycholoog…) en tweede lijn (psychiater, neuroloog…). Momenteel zijn de multidisciplinaire 
teams overvraagd met lange wachttijden tot gevolg waardoor de problemen ernstiger en 
complexer worden en daardoor moeilijker te behandelen. Dat maakt dat deze aanbeveling in 
veel gevallen niet realiseerbaar is. Investeren in meer multidisciplinaire teams wordt 
aanbevolen. 
 

V AANBEVELINGEN VOOR HET ONDERZOEK 

Zoals in het advies 8846 werd vermeld: “Er is nood aan onderzoek in België naar de 
werkzaamheid, doelmatigheid en tevredenheid over de zorg voor kinderen, jongeren en 
volwassenen met ADHD in het algemeen en de diverse interventies in het bijzonder”.  
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VII SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

 
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde 
experten is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?. 

 

Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen 
van het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Steven STES en Frieda 
MATTHYS en het wetenschappelijk secretariaat door Sylvie GERARD. 
 

BRION Mélanie Psychologie CFDFJ 
CATALE Corinne Psychologie AIGS 
CELESTIN-WESTREICH 
Smadar 

Psychologie VUB 

DANCKAERTS Marina Kinder-en jeugdpsychiatrie KULeuven 
HELLEMANS Hans Kinder- en jeugdpsychiatrie ZNA 
LINSMAUX Jean Benoit Psychiatrie Saint Luc, Bouge 
MALOTEAUX Jean-Marie Neurologie – Farmacologie UCL 
MATHOT Mikaël Neuropediatrics UCL 
MATTHYS Frieda Psychiatrie UZ Brussel/VUB 
POTELLE Dominique Psychologie CHN William Lennox 
RAYMOND Laure Psychologie Plateforme de concertation 

en santé mentale des 
Régions du Centre et de 
Charleroi 

ROEYERS Herbert Psychologie UGent 
SMETS Karen Geneeskunde Domus Medica 
STES Steven Psychiatrie KULeuven 
VAN DER OORD Saskia Psychologie KULeuven 
VAN LIEFFERINGE Dagmar Psychologie KULeuven 
VAN WEST Dirk Kinder en jeugdpsychiatrie ZNA-UA / VUB 
VICTOOR Laurent Kinder- en jeugdpsychiatrie ULB 

 
   

 
De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord: 
 

Eyssen  Maria KCE 

Grypdonck Lies RIZIV 

Hamdani Jamila FAGG 

Theisen Caroline FOD Volksgezondheid 

Van Tomme  Nele FOD Volksgezondheid 
 

 

  
 
De volgende firma's/verenigingen/enz. werden gehoord: 
 

VANDENHEUVEL Ria  
 

Zitstil 

   
 
 

http://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
http://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. 
Hij doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid 
de weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de 
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de 
adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de 
neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij 
aflevert. Daartoe heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten 
doeltreffend tegemoet te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen 
van de adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, 
de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van 
beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek 
van mogelijke belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke 
validatie van de adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, 
samengesteld uit 30 leden van de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet 
toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare 
wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid. 
 
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de 
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). 
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde 
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek, 
consumentenorganisaties, enz.). 
 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een 
mail sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be. 
 

 

http://www.hgr-css.be/
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