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Nieuwe inzichten bij ADHD 
EEN PLANTAARDIG DIEET GEASSOCIEERD MET LAGER 
RISICO OP ADHD

Voedingsstoffen zijn van invloed op het functioneren van het 
menselijk brein. Voeding kan hierdoor een belangrijke rol spelen 
bij preventie en behandeling van psychiatrische stoornissen zoals 
ADHD. Dit blijkt ook uit de studie van Darand en collega’s. Zij von-
den dat plantaardig eten het risico op ADHD bij kinderen verlaagt 
en publiceerden hun resultaten in Journal of Affective Disorders.

De onderzoekers verzamelden met de 
voedselfrequentievragenlijst informatie 
over portiegrootte en frequentie van 
voedselinname bij 113 Iraanse kinderen 
met en 232 zonder ADHD. De gemid-
delde leeftijd van de kinderen was 8,7 
jaar (SD: 1,64).
De ingenomen hoeveelheid plantaar-

dig voedsel werd beoordeeld met de 
plant-based diet index (PDI). Hoe hoger 
de PDI-score, hoe hoger de consumptie 
van plantaardig in vergelijking met dier-
lijk voedsel.
Kinderen in de groep met de hoogste 
PDI-scores hadden 68% minder kans 
op ADHD dan kinderen in de groep met 

TRANSCRANIËLE HERSENSTIMULATIE VERBETERT AAN-
DACHTSPROBLEMEN BIJ VOLWASSENEN MET ADHD
 
Leffa en collega's onderzochten de effectiviteit en de veiligheid 
van een vier weken durende thuisbehandeling met transcraniële 
gelijkstroomstimulatie (transcranial direct current stimulation; 
tDCS) voor het verminderen van aandachtsproblemen bij volwas-
senen met ADHD. Met tDCS stimuleerden de onderzoekers een 
specifiek deel van de hersenen. Ze publiceerden hun bevindingen 
in JAMA Psychiatry.

De onderzoekers voerden een gerando-
miseerd, dubbelblind, shamgecon-
troleerd onderzoek uit, waaraan 64 
volwassenen met ADHD met een 
overwegend onoplettend of gecom-
bineerd beeld deelnamen. Geen van 
hen gebruikte tijdens het onderzoek 
stimulantia of had matige tot ernstige 
symptomen van depressie of angst. 
De deelnemers kregen een vier weken 
durende thuisbehandeling met tDCS, 
waarbij de prefrontale cortex werd 

gestimuleerd. De helft kreeg elke dag 
30 minuten echte tDCS, terwijl de 
andere helft schijn-tDCS kreeg. De 
onderzoekers bepaalden het effect op 
de ADHD-symptomen na 2 weken en 
na afloop van de thuisbehandeling met 
de Adult Self-Report Scale (CASRS).
25 deelnemers doorliepen de behan-
deling volledig. Dagelijkse behandeling 
met echte tDCS verbeterde aandachts-
problemen na 4 weken in vergelijking 
met schijn-tDCS (Cohens d = 1,23). Dit 

effect is vergelijkbaar met behandel-
effecten die gevonden zijn bij behan-
delingen van ADHD met tweedelijns-
medicatie (zoals atomoxetine) en door 
stimulatie van de trigeminuszenuw. De 
thuisbehandeling zorgde echter niet 
voor een verbetering van symptomen 
van hyperactiviteit of impulsiviteit. tDCS 
was niet geassocieerd met ernstige 
bijwerkingen en bleek goed uitvoerbaar. 
Volgens de auteurs biedt de thuisbe-
handeling van aandachtsproblemen 
met tDCS een mogelijk alternatief voor 
medicamenteuze behandelingen bij 
volwassenen met ADHD.
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de laagste PDI-scores. De onderzoe-
kers vonden ook dat meer lichamelijke 
beweging samenhangt met een lagere 
kans op ADHD.
Het verlaagde risico op ADHD in de 
groep met de hoogste PDI-scores 
kan mogelijk verklaard worden door 
de aanwezigheid van polyfenolen en 
antioxidanten in plantaardig voedsel. 
Het exacte werkingsmechanisme moet 
echter blijken uit vervolgonderzoek.
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NAVELSTRENGBLOED EN HET RISICO OP ASS EN ADHD

Het aminozuur tryptofaan is een precursor van de neurotransmit-
ters serotonine en melatonine. Deze neurotransmitters zijn vaak 
onderzocht bij patiënten met autismespectrumstoornis (ASS) en/
of ADHD. Dit geldt niet voor minder bekende metabolieten van 
tryptofaan, zoals 5-methoxytryptofol (5-MTX). Raghavan en col-
lega’s onderzochten daarom de relatie tussen tryptofaan en zijn 
onbekende metabolieten in navelstrengbloed en het risico op ASS 
en ADHD bij kinderen van het Boston Birth Cohort. Zij publiceer-
den hun resultaten in Translation Psychiatry.

De auteurs onderzochten een sub-
groep van 996 kinderen van het 
Boston Birth Cohort, bestaand uit 87 
kinderen met ASS, 269 kinderen met 
ADHD (zonder ASS), 314 kinderen 
met andere ontwikkelingsstoornissen 
(ICD-9-codes 290-319 of ICD-10-
codes F01-F99, exclusief ASS en 
ADHD) en 326 kinderen zonder ont-
wikkelingsstoornissen. Alle kinderen 
werden gevolgd vanaf de geboorte tot 
hun 21ste levensjaar. Bij de geboorte 
van de kinderen werden navelstreng-
bloedmonsters verzameld en werd de 

concentratie van tryptofaan en zijn 
metabolieten (serotonine, 5-MTX, 
5-hydroxytryptofaan (5-HTP) en 
N-acetyltryptofaan) bepaald.
Een hogere navelstrengconcentratie 
van de metaboliet 5-MTX bleek geas-
socieerd te zijn met een lager risico op 
ASS (aOR: 0,56; 95%-BI: 0,41-0,77) en 
ADHD (aOR: 0,79; 95%-BI: 0,65-0,96). 
Dit was niet het geval voor andere 
ontwikkelingsstoornissen. Daarnaast 
bleken hogere navelstrengconcen-
traties van tryptofaan en de metabo-
lieten 5-HTP en N-acetyltryptofaan 

gerelateerd te zijn met een hoger 
risico op ADHD. Dit was niet het geval 
voor ASS of andere ontwikkelings-
stoornissen. Zowel het risico op ASS, 
ADHD, als andere ontwikkelings-
stoornissen bleek niet geassocieerd 
te zijn met de concentratie van sero-
tonine in het navelstrengbloed.
De auteurs stellen dat de metaboliet 
5-MTX mogelijk een beschermend 
effect heeft op het risico op ASS 
en ADHD. Aangezien er nog weinig 
bekend is over de rol van 5-MTX bij 
mensen moet uit aanvullend onder-
zoek blijken welk mechanisme hierbij 
betrokken is. Mogelijk zijn de immu-
nomodulerende eigenschappen van 
5-MTX hierbij van belang.
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DE INVLOED VAN LICHT OP AANDACHTSPROBLEMEN  
BIJ ADHD
De invloed van licht op mensen is groot. Zo heeft ongeveer 3 op 
de 100 mensen in Nederland last van winterdepressies. Het effect 
van licht op ADHD is weinig onderzocht. Zerón-Rugerio en col-
lega's onderzochten daarom het effect van seizoensgebondenheid 
op ADHD-symptomen bij kinderen en adolescenten met ADHD. Ze 
publiceerden hun bevindingen in Journal of Affective Disorders.

59 medicatienaïeve kinderen en ado-
lescenten met ADHD, 6-16 jaar oud, 
droegen 7 dagen lang een actigraaf 
(een minicomputer in horlogevorm). In 
deze periode registreerde de actigraaf 
alle bewegingen van de deelnemers. 
Ongeveer de helft droeg het horloge 
tijdens de wintertijd en de anderen 
tijdens de zomertijd. Met de Conners’ 

Parents Rating Scale-Revised (CPRS-
R:S) werd gekeken naar de ernst van 
ADHD-symptomen.
Kinderen en adolescenten met ADHD 
van een overwegend onoplettend 
type bleken significant minder aan-
dachtsproblemen te hebben tijdens 
de zomertijd dan tijdens de wintertijd. 
Ook de totale ernst van de klachten 

was lager tijdens de zomertijd. Ver-
schillen tussen zomer- en wintertijd 
werden echter niet gevonden bij 
kinderen en adolescenten met ADHD 
met een gecombineerd beeld.
Volgens de auteurs wijst dit erop dat 
een gedeelte van de patiënten met 
ADHD mogelijk baat heeft van licht-
therapie tijdens de donkere maanden 
van het jaar.
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