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1.

Volwassenen met ADHD worden gekenmerkt door persistente problemen op
het gebied van de aandacht. Deze uiten zich in een grotere variabiliteit in de
snelheid van reageren.

2.

Volwassen patiënten met ADHD van het gecombineerde subtype kunnen
worden onderscheiden van patiënten van het overwegend onoplettendheid
subtype middels verbale leertaken, zoals de 15 woorden leer test.

3.

De symptomen van aandachtstekort en hyperactiviteit/impulsiviteit liggen bij
volwassenen met ADHD op een continuüm.

4.

Het onderzoeken van onderliggende cognitieve processen, naast de traditioneel gehanteerde totaalscores op psychologische tests, vormt een belangrijke
meerwaarde voor inzicht in het klinische beeld van ADHD in het onderzoek en
de klinische praktijk.

5.

Volwassenen met ADHD hebben meer moeite met automatische verwerking
van informatie binnen semantische categorieën.

6.

Stimulerende medicatie heeft bij volwassenen met ADHD een gunstiger effect
op inhibitieprocessen dan op aandachtsproblemen.

7.

De opvatting dat alle kinderen met ADHD in de adolescentie ‘uit deze stoornis
groeien’ is onjuist. ADHD blijft – bij het merendeel van de subjecten – voortbestaan tot in de volwassenheid.

8.

Diagnostiek bij volwassenen met ADHD dient gebaseerd te zijn op een multidisciplinaire aanpak waarbij een centrale rol is weggelegd voor de neuropsycholoog.

9.

Het DSM-IV classificatiesysteem is enkel geënt op ADHD in de kindertijd en is
minder bruikbaar bij de diagnostiek van volwassenen met ADHD. Derhalve is
een consensus over de diagnose en classificatie van ADHD in de volwassenheid een gemis.

10. Farmacotherapie alleen bij mensen met psychische problemen is vaak ontoereikend. Psychotherapeutische behandelingen gericht op het denken, voelen
en handelen bieden een belangrijke meerwaarde aan het verbeteren van het
psychisch welbevinden van deze doelgroep.
11. Het proces van een promotieonderzoek is vergelijkbaar met het diagnostiekproces van een volwassene met ADHD. Aanvankelijk is het een grote chaos
maar met hulp en nieuwe inzichten vallen de puzzelstukken samen.

