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Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a highly prevalent neurode-
velopmental syndrome that persists into adulthood. We now know from the many 
childhood studies that this syndrome is characterized by multiple cognitive de-
ficits, such as problems on the domain of executive functioning. However, far less 
research has been conducted on adults with ADHD. Also, the cognitive proces-
ses underlying decreased performance on standard summary scores in adults 
with ADHD have, to date, been inadequately addressed and poorly understood. 
Therefore, the central theme of this dissertation was to disentangle the more 
complex cognitive processes, notably executive functions, underlying test per-
formance in adults with ADHD. The complex cognitive functions described in the 
present dissertation were chosen based on research findings in children with 
ADHD and for their importance in daily life of adults with ADHD as reported in 
clinical practice. In order to achieve this, a number of issues were addressed, 
including (i) the impact of comorbidity and, thus, specificity of the cognitive 
deficits in adults with ADHD; (ii) whether ADHD subtypes can be differentiated 
from each other by use of alternative measures for cognitive processes under-
lying their learning performance; and (iii) whether methylphenidate can be used 
as a tool to further explore these underlying cognitive processes in adult ADHD. In 
light of these aims, several cross-sectional studies were conducted. Each of these 
studies focused on one or more distinct cognitive functions in adults diagnosed 
with ADHD (combined or inattentive subtype). The age range in the studies 
varied from 18 to 61 years, because of the known age-related cognitive deterio-
ration after 60 years and the influence of (pre-) retirement in adults over the age 
of 61 (Houx, & Jolles, 1993; Houx, Vreeling, & Jolles 1991; Salthouse, 1996). 
 

Chapter 1 gives a general introduction into adult ADHD and explains the 
rationale for the central theme of this dissertation. Additionally, the term ‘execu-
tive functions’ (EF) is described based on the developmental model of executive 
function proposed by Peter Anderson (2002). This EF model was used as the buil-
ding block to incorporate the cognitive functions and higher-order processes 
that were the object of the studies reported in the present dissertation. Following 
the description of this model, a more detailed overview and reasons for the use 
of the new process approaches that were applied in a number of studies descri-
bed in this dissertation is given. Next, a discussion of three important issues when 
studying cognitive functioning in adult ADHD is provided. This chapter ends with 
stating the central theme and aims targetted in the present dissertation and 
conveys a short overview of the following chapters. 

 
Chapter 2 describes a study that investigated the specificity of four do-

mains of executive functioning in adults with ADHD. These domains included 
interference control, concept shifting, verbal fluency, and verbal working memo-
ry. This was examined by comparing four groups of participants, including (i) 20 
adults diagnosed with ADHD (ADHD-), (ii) 22 adults diagnosed with both ADHD 
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and one or more comorbid disorder(s) (ADHD+), (iii) 34 adults referred for ADHD 
due to ADHD symptomatology but not diagnosed as such (non-ADHD) and (iv) 
136 healthy controls matched for gender, age and IQ, on tasks measuring 
various executive functions. The results showed that ADHD- and ADHD+ groups 
exhibited specific deficits on concept shifting and verbal working memory com-
pared to the control groups. This provided rather evidence for ADHD-related 
deficits, regardless of comorbidity, on these two domains of executive functio-
ning. In addition, the ADHD+ and non-ADHD groups displayed deficits in terms of 
general simple processing speed. Given that these deficits were not found in the 
ADHD- group, we concluded that these processing deficits are likely attributable 
to comorbidity rather than ADHD itself. Contrary to our expectations, the finding 
of additional cognitive deficits in the ADHD with comorbidity adults did not cor-
respond with the cognitive subtype hypothesis (Rucklidge & Tannock, 2002). 
Instead, we tentatively suggested that the effects due to the presence of ADHD 
and one or more comorbid disorders result from the additive combination of the 
correlates of each disorder when they occur separately as suggested by 
(Willcutt, Pennington, Olson, Chhabildas, & Hulslander, 2005).  
 
 Chapter 3 reports a study that examined the issues of the nature and spe-
cificity of the deficits in focused attention and sustained attention in adults with 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). In this study, the process ap-
proach was applied by investigating the time-on task and intra-trial variability as 
possible underlying cognitive processes in adult ADHD. Twenty-eight adults with 
ADHD without comorbidity (ADHD-) were compared with 28 ADHD outpatients 
with comorbidity (ADHD+), 68 adults referred for ADHD but with another psycho-
pathology than ADHD (non-ADHD) and 28 healthy controls, matched for gender, 
age and IQ, on attention tests of the Amsterdam Neuropsychological Tasks pro-
gram. Both ADHD groups, irrespective of comorbidity, demonstrated a sustained 
attention deficit relative to the control groups, as indicated by a disproportionate 
deterioration of speed fluctuation with time-on-task reflecting temporal lapses in 
attention. Only the ADHD+ group showed focused attention deficits in that they 
were less able to ignore irrelevant information by a lower accuracy compared 
with all three comparison groups. These findings indicated that adults with ADHD 
have specific deficits in sustained attention. Additional deficits in focused atten-
tion were viewed to be rather confined to outpatients with ADHD and comorbidi-
ty. Our findings regarding deficient attentional processes in adult with ADHD 
rather suggest that differential underlying processes and correlates may be invol-
ved in ADHD adults with and without comorbidity. Also, these results provide 
strong support for using more process approaches in adults with ADHD in dis-
tinguishing not only adults with ADHD from other psychopathologies, but also in 
detecting differences in attention processes between ADHD with and without 
comorbidity. 
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 Chapter 4 presents the findings of a study on verbal learning and organisa-
tional strategies and the role of comorbidity in two subtypes of adult ADHD. 
Ninety-eight adults with ADHD combined type (ADHD-C), 37 adults with ADHD 
inattentive type (ADHD-IA), and 119 gender- and age matched healthy controls 
were compared while performing an auditory verbal learning task. Comorbidity 
was included in both ADHD groups and was controlled for by including it as a no-
minal variable (comorbidity versus no comorbidity) in all analyses as a between-
subject factor in order to determine whether there was an interaction between 
the subgroups and psychiatric comorbidity. The results showed that, regardless of 
comorbidity, the ADHD combined group exhibited deficits in verbal working 
memory, learning, retention, and delayed recall relative to the healthy control 
subjects. These deficits did not emerge for the ADHD inattentive group. No statis-
tically significant group differences in serial and subjective organisational strate-
gies emerged. However, the hierarchical linear regression analyses showed that 
use of such strategies predicted verbal learning performance. There was no ef-
fect or interaction found for comorbidity in all analyses. Moreover, the linear ef-
fects showed that the ADHD-IA group performed better than the ADHD-C group 
but poorer than the controls. These findings provided support for the hypothesis 
that ADHD is a continuum involving distinct subtypes (Barkley, 1998; Levy, Hay, 
McStephen, Wood, & Waldman, 1997) which can be identified by verbal memo-
ry impairments. It was further suggested that a deficient inhibition plays a role in 
memory impairments in the ADHD-C subtype as these could not be found in the 
ADHD-IA subtype.  
 

Chapter 5 reports the results of a comparison of automatic and controlled 
strategies on semantic category fluency (SCF) and initial letter fluency (ILF) in 
adults ADHD and healthy control subjects. In addition to the traditional overall 
scores on verbal fluency tasks, word production for each 15-s time slice, and 
word clustering, switching and errors over 60 s was calculated for both fluency 
tasks. The reason for this process approach was that it provides more insight into 
automatic and controlled cognitive processing or underlying process in adults 
with ADHD. The present study was the first to address this topic in medicated 
adults with ADHD. To this end, 16 adults with ADHD, combined type, were com-
pared to 15 age- and education-matched healthy controls. Thirteen ADHD 
adults were taking methylphenidate (MPH) medication; the remainder three 
adults were treatment naïve. The most salient finding was that the ADHD adults 
generated a significantly lower number of words during the first 15 s as compa-
red to healthy controls on the SCF. This was not found to be the case on the ILF, 
in contrast the medicated ADHD adults showed better performance on auto-
matic processing on the ILF task. No group differences in controlled information 
processing, errors, clustering and switching strategies emerged on both types of 
fluency. These results remained the same when we repeated our analyses with-
out the three medication naïve ADHD adults, indicating valid results. These fin-
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dings were placed in the context that adults with ADHD have difficulty with 
automatic information processing from the semantic memory store, despite MPH 
treatment, and that this more likely can be considered as a pervasive ADHD-
related deficit.   

 
Chapter 6 describes a study with the aim to assess the efficacy of stimulant 

medication methylphenidate (MPH) on inhibition and attention processes in 
adults with ADHD. This was done to test the hypothesis whether a primary disorder 
of inhibitory control or a more general deficit in inattention is apparent in adult 
ADHD. Thirteen adults diagnosed with ADHD combined type, while taking MPH 
and while not taking MPH, were compared to 15 healthy participants, matched 
for age and educational and also assessed twice, on a stop-signal task. It was 
demonstrated that the ADHD adults off MPH medication had a slower stop-signal 
reaction time (SSRT), a larger variability in go response speed (SDRT), and made 
more choice errors than the healthy controls. Furthermore, choice error rate, but 
no other measures of inhibition and attention, was specifically improved in the 
ADHD adults when taking MPH medication compared to when not on MPH. In 
addition, a significant higher variability in response speed remained when ADHD 
adults where on and off MPH medication. These findings were interpreted as 
evidence that ADHD in adults is characterised by a more global deficit in atten-
tion regulation affecting inhibition of a response. In addition, the results confir-
med that a MPH treatment primarily ameliorates impulsive responding in adults 
with ADHD. 

 
 Chapter 7 provides some concluding remarks on issues which are discus-
sed in the context of the theme of the present dissertation and recent literature. 
Overall, the present dissertation is the first to provide more insight into the more 
complex cognitive processes underlying standard test performance in adults with 
ADHD. In the future, research and clinicians should focus therefore more on the 
underlying cognitive processes instead on using only the overall test scores. In 
addition, the present dissertation is the first that stresses the important value of 
comorbidity and ADHD subtypes in cognitive research in adults with ADHD. 
Moreover, future research should take the influence of comorbidity and the 
distinctiveness of adult ADHD subtypes into account as this can provide valuable 
information on the specificity of the cognitive deficits in ADHD adults. Lastly, 
based on the outcome of the studies outlined in this dissertation, various implica-
tions for future research and for clinical practice are provided. The need for 
development of neuropsychological interventions that focus on a combination 
of psycho-education, cognitive skills training (e.g., working memory, attention) 
and emotional components to improve the well-being and quality of life of the 
adult individuals suffering from ADHD is stressed. 
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Attention Deficit Hyperactivity Disorder - in het Nederlands Aandachtstekortstoor-
nis met Hyperactiviteit (‘ADHD’)- is een veelvoorkomende ontwikkelingsstoornis 
die in vele gevallen blijft bestaan tot in de volwassenheid. Uit de vele studies die 
zijn verricht bij kinderen is duidelijk geworden dat dit syndroom gekenmerkt wordt 
door verschillende cognitieve stoornissen. Centraal staan problemen ten aanzien 
van het executief functioneren ofwel de planning- en controlefuncties. Tot dus-
ver is nog niet veel onderzoek dat zich heeft gericht op volwassenen met ADHD. 
Daarnaast is nog maar weinig bekend over de cognitieve processen die ten 
grondslag liggen aan de verminderde cognitieve prestaties bij volwassenen met 
ADHD. Het centrale thema van dit proefschrift wordt gevormd door deze com-
plexe cognitieve processen, – in het bijzonder de executieve functies. De ver-
schillende complexe cognitieve functies die zijn beschreven in het voorliggende 
proefschrift zijn gekozen op basis van de bevindingen bij kinderen met ADHD, 
maar ook omdat deze, op basis van rapportages uit de klinische praktijk, belang-
rijk zijn gebleken voor het dagelijks functioneren van volwassenen met ADHD.  
Om de algemene probleemstelling te beantwoorden komen de volgende 
vraagstellingen aan de orde, namelijk (i) wat is de impact van co-morbiditeit en 
meer bepaald de specificiteit van de cognitieve tekorten bij volwassenen met 
ADHD, (ii) kunnen ADHD subtypes van elkaar onderscheiden worden aan de 
hand van cognitieve processen onderliggend aan de leerprestatie; en (iii) kan 
Methylphenidaat (Ritalin) gebruikt worden als een hulpmiddel om deze onderlig-
gende cognitieve processen verder te exploreren bij volwassenen met ADHD. 
Om deze doelstellingen te beantwoorden zijn verschillende cross-sectionele stu-
dies uitgevoerd. Elke studie richt zich op een of meerdere cognitieve functies bij 
volwassenen met ADHD. Daarbij gaat het om het gecombineerde en/of inatten-
te subtype. De leeftijd in deze studies varieert van 18 tot 61 jaar. Deze leeftijds-
grens is gekozen omwille van het feit dat bekend is dat de leeftijdsgeassocieerde 
cognitieve achteruitgang vooral inzet na 60 jaar en vanwege de invloed van 
psychosociale factoren zoals het (pre-)pensioen bij senioren voorbij 61 jaar 
(Houx, & Jolles, 1993; Houx, Vreeling, & Jolles 1991; Salthouse, 1996).  
 

Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding over ADHD bij volwassenen en 
verklaart de keuze voor het centrale thema in dit proefschrift. Daarnaast wordt 
de term ‘executieve functies’ (EF) uitgelegd aan de hand van het ontwikkelings-
model van executief functioneren zoals geformuleerd door Peter Anderson 
(2002). Dit EF model wordt gebruikt als basis, waarbij een link gemaakt wordt met 
de cognitieve functies en hogere orde processen die onderzocht worden in de 
studies beschreven in dit proefschrift. Volgend op de beschrijving van dit model 
wordt een beknopt overzicht gegeven van de nieuwe cognitief neuropsycho-
logische methoden die worden toegepast in een aantal studies beschreven in 
dit proefschrift. Tevens worden de beweegredenen voor het gebruik van deze 
methoden uiteengezet. Kort samengevat zijn deze beweegredenen de volgen-
de: 1) meer inzicht in automatische en gecontroleerde informatieverwerkingspro-
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cessen en variabiliteit te krijgen, en 2) beter zicht op de executieve organisatie 
strategieën. Vervolgens worden drie belangrijke onderwerpen besproken die 
van belang zijn voor het bestuderen van het cognitief functioneren bij volwasse-
nen met ADHD. Dit hoofdstuk eindigt met een beschrijving van het centrale 
thema en de doelstellingen van dit proefschrift en een beknopt overzicht van de 
hieropvolgende hoofdstukken.  

 
Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een studie waarbij de specifici-teit 

op vier domeinen van executief functioneren onderzocht bij volwassenen met 
ADHD. Deze vier domeinen betreffen interferentie controle, concept shifting, 
verbale woordvlotheid (fluency), en verbaal werkgeheugen. Deze domeinen 
worden onderzocht door en vergelijking van vier groepen: (i) volwassenen ge-
diagnosticeerd met enkel ADHD (ADHD-, n = 20), (ii) volwassenen gediagnosti-
ceerd met zowel ADHD en één of meerdere co-morbide stoornis(sen) (ADHD+; n 
22), (iii) volwassenen, verwezen voor ADHD naar aanleiding van hun ADHD-
achtige symptomen, maar uiteindelijk niet voldeden aan de criteria van ADHD 
(niet-ADHD; n = 34), en (iv) gezonde controleproefpersonen (n =136), gematcht 
op geslacht, leeftijd en IQ, op taken die verschillende executieve functies be-
ogen te meten. Uit de analyses blijkt dat de ADHD- and ADHD+ groepen speci-
ieke tekorten vertonen op concept shifting en verbaal werkgeheugen verge-
leken met de controle groepen. Deze resultaten leveren bewijs voor tekorten 
gerelateerd aan ADHD stoornis en onafhankelijk van de co-morbiditeit, op deze 
twee domeinen van executief functioneren. Daarnaast vertonen de ADHD+ en 
niet-ADHD groepen stoornissen op het gebied van algemene eenvoudige snel-
heid van informatieverwerking. Omdat deze stoornissen niet teruggevonden zijn 
bij de volwassenen in de ADHD- groep, kunnen we concluderen dat deze infor-
matieverwerkingsstoornissen eerder toe te schrijven zijn aan de co-morbiditeit in 
plaats van de ADHD symptomen. In tegenstelling tot onze verwachting, kwam 
de bevinding van niet-specifieke bijkomende cognitieve stoornissen bij volwasse-
nen met ADHD en co-morbiditeit niet overeen met de cognitieve subtype hypo-
these (Rucklidge & Tannock, 2002). De suggestie wordt dan ook gedaan dat de 
effecten van ADHD en co-morbide stoornissen een optelsom zijn van de beper-
kingen behorende bij iedere stoornis apart. Zo wordt ook gedacht door Willcutt, 
Pennington, Olson, Chhabildas, en Hulslander (2005).  
 
 Hoofdstuk 3 beschrijft een onderzoek naar de aard en specificiteit van 
stoornissen in gerichte en volgehouden aandachtsprocessen bij volwassenen 
met ADHD. In deze studie wordt uitgegaan van een proces benadering. Daarbij 
wordt de tijd onderzocht die de uitvoering van een taak kost, evenals de binnen-
taak variabiliteit. Hierbij worden de prestaties van 28 volwassenen met ADHD en 
zonder co-morbiditeit (ADHD-) vergeleken met 28 ADHD patiënten met co-morbi-
diteit (ADHD+), 68 volwassenen verwezen voor ADHD naar aanleiding van hun 
ADHD-achtige symptomen, maar uiteindelijk niet voldeden aan de criteria van



Samenvatting |165 

 

 ADHD (niet-ADHD), en 28 gezonde proefpersonen die zijn gematcht op 
geslacht, leeftijd en IQ. De prestatie wordt gemeten op gecomputeriseerde 
aandachtsta-ken van het Amsterdamse Neuropsychologische Taken (ANT) 
programma. Uit de resultaten blijkt dat beide ADHD groepen, ongeacht het wel 
of niet hebben van co-morbiditeit, zich kenmerkten door een stoornis in de 
volgehouden aandacht. Deze stoornis blijkt uit een disproportioneel grotere 
variabiliteit in de snelheid van reageren over de tijd heen op een volgehouden 
aandachtstaak bij volwassenen met ADHD vergeleken met de overige controle 
groepen. Dit weerspiegelt ook wel een tijdelijk verval in hun aandacht. 
Daarnaast heeft enkel de ADHD+ groep specifieke stoornissen in de gerichte 
aandacht. De ADHD volwassenen in deze groep zijn minder goed in staat om 
irrelevante informatie te onderdrukken. Dit resulteerde in een lagere accuratesse 
vergeleken met de drie andere controle groepen. Deze resultaten tonen aan 
dat volwassenen met ADHD specifieke vol-gehouden aandachtsstoornissen 
hebben. Daarnaast is aangetoond dat stoor-nissen in de gerichte aandacht 
vooral voorkomen bij volwassenen met ADHD en co-morbiditeit. Onze 
bevindingen met betrekking tot tekorten in aandachtspro-cessen suggereren 
dat verschillende onderliggende processen en correlaten betrokken zijn bij 
volwassenen met ADHD met en zonder co-morbiditeit. Tevens laten deze 
resultaten zien dat een proces aanpak kan bijdragen in het opsporen van 
verschillen in aandachtsprocessen bij volwassenen met ADHD die wel en geen 
co-morbiditeit hebben: dit pleit voor meer gebruik van een proces aanpak om 
volwassenen met ADHD te kunnen onderscheiden van andere vormen van 
psychopathologie.  
 
 Hoofdstuk 4 presenteert de resultaten van een studie naar verbaal leren 
en organisatie strategieën en de rol van co-morbiditeit bij twee subtypen van 
ADHD in de volwassenheid. Hiervoor zijn 98 volwassenen met ADHD met het ge-
combineerde subtype (ADHD-C), 37 volwassenen met ADHD predominante 
inattente subtype en 119 gezonde proefpersonen, gematcht op geslacht en 
leeftijd, vergeleken op een verbale woord leer taak. Het hebben van co-mor-
bide stoornis(sen) is toegestaan in beide ADHD groepen en hiervoor wordt ge-
controleerd door middel van co-morbiditeit als een nominale variabele (wel 
versus geen co-morbiditeit) toe te voegen in alle analyses. Dit is gedaan om te 
bepalen of er sprake is van een interactie tussen de groepsvariabele en psychia-
trische co-morbiditeit. De resultaten geven aan dat de ADHD gecombineerde 
subtype groep gekenmerkt wordt door stoornissen op het vlak van verbaal werk-
geheugen, leren, retentie en uitgestelde herinnering vergeleken met gezonde 
proefpersonen. Dit geldt, ongeacht of ze wel of geen vorm van psychiatrische 
co-morbiditeit hebben. Deze bevinding komt niet naar voren bij de ADHD 
inattente subtype groep. Verder zijn er geen statistisch significante groepsver-
schillen gevonden wat betreft seriële en subjectieve organisatie strategieën. In 
de hiërarchische lineaire regressie analyses komt echter naar voren dat het 



gebruik van deze strategieën voorspellers zijn voor verbale leerprestatie. Het 
hebben van co-morbiditeit heeft geen invloed op de resultaten. Daarnaast 
geven de lineaire effecten aan dat de ADHD inattente subtype groep door-
gaans beter presteert dan de ADHD gecombineerde subtype groep maar slech-
ter dan de gezonde proefpersonen. Deze bevindingen ondersteunen de hypo-
these dat ADHD een continuüm is bestaande uit verschillende subtypes (Barkley, 
1998; Levy, Hay, McStephen, Wood, & Waldman, 1997) die onderscheiden kun-
nen worden aan de hand van verbale geheugenbeperkingen. Tot slot wordt 
geopperd dat een stoornis in inhibitie een rol speelt bij geheugenbeperkingen bij 
het ADHD-C subtype aangezien deze niet terug gevonden worden bij het ADHD-
IA subtype.  
 

Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de verge-
lijking van automatische en gecontroleerde strategieën bij semantische cate-
gorie fluency (SCF) en initiële letter fluency (ILF) bij volwassenen met ADHD en 
gezonde proefpersonen. Ten behoeve van dit onderzoek worden, naast de 
traditionele totaalscore, de volgende scores voor beide verbale woordvlotheid 
taken berekend: woordproductie per 15s-tijdsinterval, en woord clustering, swit-
ching en fouten over 60 s. Deze proces benadering is gekozen om meer inzicht 
te verwerven over de onderliggende automatische en gecontroleerde cognitie-
ve verwerking bij volwassenen met ADHD. Deze studie is ook de eerste die zich 
richt op dit onderwerp bij volwassenen met ADHD die medicatie gebruiken. 
Hiervoor zijn 16 volwassenen met het ADHD gecombineerde subtype vergeleken 
met 15 gezonde proefpersonen, gematcht op leeftijd en opleidingsniveau. 
Hierbij nemen 13 ADHD volwassenen Methylphenidaat (MPH) medicatie en de 
overige 3 subjecten hebben nog nooit een medicamenteuze behandeling 
gehad. De belangrijkste bevinding is dat de volwassenen met ADHD significant 
minder woorden opnoemen tijdens de eerste 15s op de SCF taak vergeleken 
met gezonde proefpersonen. Dit resultaat is niet terug gevonden op de ILF taak. 
In tegenstelling daarmee presteren de ADHD volwassenen met medicatie beter 
op automatische informatieverwerking (eerste 15 s) op de ILF taak. Er zijn geen 
groepsverschillen gevonden wat betreft gecontroleerde informatieverwerking, 
fouten, clustering en switching strategieën op beide fluency taken. Er zijn geen 
verschillen naar voren gekomen wanneer de analyses herhaald werden zonder 
de drie medicatie-naïeve ADHD volwassenen, wat wijst op valide resultaten. 
Deze bevindingen worden geplaatst in de context ADHD-gerelateerde proble-
men met automatische informatieverwerking vanuit de opslag in het seman-
tische geheugen. Daarenboven wordt deze beperking beschouwd als een 
pervasieve (onafhankelijk van medicatie bestaande ) stoornis gerelateerd aan 
ADHD.  

 
Hoofdstuk 6 presenteert een studie die gericht is op het meten van de ef-

fectiviteit van stimulerende medicatie Methylphenidaat (MPH) op inhibitie- en
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 aandachtsprocessen bij volwassenen met ADHD. De reden om dit te onderzoe-
ken is om de hypothese te toetsen of ADHD bij volwassenen gekenmerkt wordt 
door een primaire stoornis in inhibitoire controle of eerder door een algemeen 
tekort in de aandacht. Hiervoor zijn 13 volwassenen met het ADHD gecombi-
neerd type vergeleken met 15 gezonde proefpersonen, die gematcht zijn op 
leeftijd en opleidingsniveau, ten aanzien van prestaties op een stop signaal inhi-
bitie taak. De ADHD volwassenen zijn op twee meetmomenten getest, namelijk 
wanneer ze wel medicatie ingenomen hebben en wanneer ze medicatie vrij zijn 
en de gezonde proefpersonen zijn ook op twee meetmomenten getest (de tus-
sentijd is vergelijkbaar voor de controles en de ADHD-ers). De resultaten laten 
zien dat de ADHD volwassenen zonder medicatie een tragere reactiesnelheid in 
het stoppen (SSRT) en een grotere variabiliteit bij het reageren vertonen en dat 
ze meer keuze fouten maken dan de controles. Daarnaast kan met deze studie 
worden aangetoond dat wanneer ADHD volwassenen wel MPH medicatie 
nemen er specifiek minder keuzefouten worden gemaakt vergeleken dan wan-
neer ze geen MPH medicatie nemen. Verder blijft er een significant hogere 
variabiliteit in snelheid van reageren aanwezig ongeacht of de ADHD volwas-
senen wel of geen MPH medicatie nemen. Deze bevindingen leveren bewijs 
voor de hypothese dat ADHD bij volwassenen gekarakteriseerd wordt door een 
globaal tekort in aandachtsregulatie dat op haar beurt de inhibitie van een res-
pons beïnvloedt. Tenslotte bevestigen deze resultaten dat MPH behandeling met 
name een verbetering in impulsief gedrag bij volwassenen met ADHD oplevert. 

 
 Hoofdstuk 7 bespreekt de belangrijkste bevindingen en conclusies uit dit 
proefschrift in de context van het centrale thema en de bestaande en recent 
verschenen literatuur. Allereerst is het onderzoek dat in voorliggend proefschrift 
beschreven staat het eerste dat meer inzicht biedt in de complexe cognitieve 
processen die ten grondslag liggen aan de standaard test prestatie bij vol-
wassenen met ADHD. De resultaten beschreven in dit proefschrift benadrukken 
dan ook het belang om naast de testscores die standaard in de praktijk worden 
gebruikt deze onderliggende cognitieve processen mee te nemen. Dit geldt 
zowel in het wetenschapsveld als in de klinische praktijk. Daarnaast wordt in dit 
proefschrift voor het eerst de belangrijke rol onderstreept van co-morbiditeit 
enerzijds en ADHD subtypes anderzijds in neurocognitief experimenteel onder-
zoek bij volwassenen met ADHD. In de toekomst zal het onderzoek daarom 
dienen rekening te houden met de invloed van co-morbiditeit en de te onder-
scheiden ADHD subtypes gezien deze belangrijke informatie opleveren over de 
specificiteit van cognitieve stoornissen bij ADHD volwassenen. Tot slot hebben de 
bevindingen uit de experimentele studies beschreven in dit proefschrift verschil-
lende implicaties voor toekomstig onderzoek en voor de klinische praktijk. Deze 
worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. Dit hoofdstuk sluit af met het advies 
voor meer neuropsychologische interventies gericht op drie belangrijke compo-
nenten: psycho-educatie, cognitieve vaardigheidstraining (bv. werkgeheugen, 
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aandacht) en de emotionele aspecten, met als doel de verbetering van het 
welbevinden en kwaliteit van leven bij volwassenen met ADHD. 
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