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HOOFDSTUK 1  SITUERING EN PROBLEEMSTELLING 
 
 

De publieke en wetenschappelijke aandacht voor ADHD en het daarmee geassocieerde gebruik van medicatie, is 

de laatste jaren aanzienlijk gestegen (Rosiers, 2004). Methylfenidaat, de werkzame stof in medicijnen zoals o.a. 

Rilatine en Concerta, is een piperidine-derivaat dat structureel gerelateerd is aan de amfetaminen. Het 

neurofarmacologisch profiel van de stof is gelijkaardig aan dat van andere stimulantia zoals o.a. cocaïne (Kollins 

MacDonald, & Rush, 2001). Het gebruik ervan is dan ook regelmatig onderwerp van discussie. Het voorbije jaar 

spendeerde onder andere het tijdschrift Humo en de zender Canvas aandacht aan het thema met als sprekende 

titels ‘Dossier ADHD: kinderen aan de pil’ (2007) en ‘Iedereen aan de Rilatine’ (2008). Deze toegenomen 

aandacht hangt onder meer samen met het stijgende aantal diagnoses van ADHD en het gegeven dat ook steeds 

meer kinderen behandeld worden met psychostimulantia. Berekeningen van Rosiers (2004) geven aan dat de 

stijging in de verkoop van Rilatine in België exponentieel van aard is.  

 

Hoewel men er tot in de jaren zeventig van uitging dat ADHD een stoornis was waarvan men de symptomen zou 

ontgroeien tijdens de adolescentie of volwassenheid, heeft longitudinaal onderzoek aangetoond dat ongeveer 

75% symptomen blijft vertonen gedurende de adolescentie en ongeveer 50% van deze kinderen nog symptomen 

vertoont tijdens de volwassenheid (Weiss, 1992; Barkley, 2006). Deze bevindingen hebben ertoe geleid dat 

onderzoek naar ADHD zich stilaan uitbreidde naar nieuwe onderzoeksgebieden, waaronder de relatie tussen 

ADHD en middelenmisbruik. Onderzoek heeft de laatste jaren steeds meer bewijzen geleverd voor het gegeven 

dat ADHD een belangrijke risicofactor vormt in de ontwikkeling en de instandhouding van verslaving. Het 

Trimbos-instituut ontwikkelde in 2004, in samenwerking met deskundigen uit de verslavingszorg, een ‘protocol 

ADHD en verslaving’ (van de Glind, Kooij, van Duin, Goossens, & Carpentier, 2004). In datzelfde jaar publiceerde 

ook de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) een dossier ‘ADHD en middelenmisbruik’ 

(Rosiers, 2004). Beide autoriteiten besluiten dat het klinische gegeven dat middelenmisbruik frequent voorkomt 

bij volwassenen met ADHD, bevestigd wordt door verschillende vormen van onderzoek. Van de Glind et al. (2004) 

spreken van een ‘robuuste associatie’.  

 

Ondanks de evidentie voor de frequente samenhang van ADHD en middelenmisbruik, is de wetenschappelijke 

literatuur niet eenduidig over de oorzaken van deze associatie. Verschillende hypotheses werden reeds geponeerd 

en verder onderzocht.  Zo focust heel wat onderzoek zich op het aandeel van neurobiologische en genetische 

factoren (Szilagyi et al., 2005; Johann, Bobbe, Putzhammer, & Wodarz, 2003). Vervolgens wordt ook 

impulsiviteit, één van de kernsymptomen van ADHD, als risicofactor vermeld voor het ontstaan van verslaving 

(Ernst et al., 2006). Een derde verklaring belicht het aandeel van comorbiditeit in deze relatie (Lynskey & Hall, 

2001; Flory, Milich, Lynam, Leukefeld, & Clayton, 2003). Het samen voorkomen van ADHD met o.a. een 

oppositionele gedragsstoornis zou een risicofactor vormen voor het ontwikkelen van een verslavingsproblematiek. 

Verder wordt  gewezen op het belang van psychologische factoren bij het verklaren van het verband tussen 

ADHD en middelenmisbruik (Horner & Scheibe, 1997; Wilens, 1998). Deze laatste verklaring wordt meestal 

onderzocht onder de noemer van de ‘zelfmedicatiehypothese’. In eenzelfde lijn zouden secundaire problemen, 

zoals onderpresteren en het hebben van een negatief zelfbeeld, het verband tussen ADHD en middelenmisbruik 

kunnen verklaren (Wilens, 1998). Sharps et al. (2005) onderzochten de rol van cognitieve factoren in deze 

associatie. Ten slotte werd ook de invloed van omgevingsfactoren op personen met ADHD als een risico vermeld 

(Molina & Pelham, 2003). 
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Heel wat minder onderzoek heeft zich echter toegespitst op de vraag welke betekenis personen met ADHD zelf 

geven aan hun gebruik. Wat zien deze individuen als functie of achterliggende beweegredenen voor hun gebruik? 

Onderzoek naar de subjectieve perceptie van deze doelgroep ten aanzien van hun verslavingsproblematiek is tot 

op heden onderbelicht gebleven in wetenschappelijk onderzoek. Misschien heeft de zoektocht naar objectief en 

alomtegenwoordig determinerende factoren in de relatie tussen ADHD en middelenmisbruik wel onze aandacht 

afgeleid van de invloed die overtuigingen en interpretatieschema’s kunnen hebben op het handelen? Ook Laudet, 

Magura, Vogel en Knight (2004) stellen dat “One area that remains largely unexplored is substance users’ stated 

reasons for substance use –what they believe leads them to use.” (Laudet et al., 2004, p. 366). Dixon, Haas, 

Weiden, Sweeney, and Frances (1991) stellen dat “these perceptions, however inaccurate, may themselves drive 

drug-taking behavior and thus merit further investigation” (Dixon et al., 1991, p. 229). 

Onderzoek naar subjectief gerapporteerde beweegredenen en motieven voor druggebruik focust bovendien vaak 

op ‘drugs’ als zijnde een algemene categorie. Zelden wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende 

producten. Vertrekkende van het gegeven dat verschillende drugssoorten andere effecten teweegbrengen bij de 

druggebruiker, kan verondersteld worden dat de redenen en motieven achter het gebruik deze verschillen zullen 

weerspiegelen (Boys, Marsden & Strang, 2001).  Boys et al. (2001) verwijzen naar de term ‘instrumental drug 

use’ wanneer het gaat om “drug use for reasons specifically linked to a drug’s effect” (Boys et. al., 2001, p. 458). 

Het begrip ‘functies’ wordt door deze auteurs beschreven als “the primary or multiple reasons for, or purpose 

served by, the use of a particular substance in terms of the actual gains that the user perceives that they will 

attain” (Boys et al., 2001, p. 458). Er zou bovendien ook evidentie bestaan voor het idee dat de beslissing om 

drugs te gebruiken, gebaseerd is op een rationeel beoordelingsproces, eerder dan dat het een passieve reactie 

zou zijn op de context waarin het product beschikbaar is. 

Vanuit de vaststelling dat er binnen wetenschappelijk onderzoek slechts weinig aandacht is uitgegaan naar de 

percepties van deze doelgroep t.a.v. hun gebruik en misbruik van psychostimulerende middelen, ontwikkelde ik 

mijn probleemstelling.  Daarbij was het in de eerste plaats mijn bedoeling om de subjectieve beleving van 

jongvolwassenen met ADHD ten aanzien van de functies van hun gebruik en misbruik van psychostimulantia te 

exploreren. De algemene onderzoeksvraag luidt dan ook: (1) ‘Wat rapporteren jongvolwassenen met ADHD als 

zijnde de functie(s) van hun gebruik van psychostimulerende middelen?’.  Deze algemene onderzoeksvraag laat 

zich verder opsplitsen in de volgende bijkomende deelvragen: (2) ‘Hoe verloopt de academische en professionele 

loopbaan van deze jongvolwassenen met ADHD?’, (3) ‘Zien jongvolwassenen met ADHD zelf een relatie tussen 

hun verslavings- en ADHD-problematiek?’,  ‘Hoe zien zij deze relatie?’.  

Na deze situering en probleemstelling, beschrijft een tweede hoofdstuk van deze masterproef het theoretische 

kader.  In het onderdeel ‘ADHD’ vindt de lezer eerst en vooral een definiëring van de problematiek, waarna ook 

de prevalentie, etiologie en de comorbiditeit van de stoornis aan bod komen. Vervolgens wordt kort ingegaan op 

de manifestatie en diagnostiek van ADHD bij volwassenen.  Binnen het tweede deel van dit theoretische kader 

‘ADHD en middelengebruik’, wordt dieper ingegaan op de relatie tussen ADHD en middelengebruik en -misbruik.  

In eerste instantie worden de prevalentie en de kenmerken van het verband toegelicht. Daarna wordt iets 

uitvoeriger ingegaan op de reeds geformuleerde oorzaken en verklaringen voor de associatie. Een derde 

hoofdstuk in deze masterproef ‘Methodologie’, specificeert de onderzoeksmethodologie.  Er wordt eerst 

stilgestaan bij de methodologische achtergrond van het onderzoek, waarna de selectie en de kenmerken van de 

steekproef worden belicht, evenals de procedure van dataverzameling  en data-analyse. In een vierde hoofdstuk 

‘De resultaten’, wordt de perceptie van de respondenten op hun gebruik van stimulerende middelen belicht.  
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Allereerst wordt ingegaan op de centrale onderzoeksvraag, met name de door de respondenten gerapporteerde 

functies van hun gebruik en misbruik van stimulerende middelen. Vervolgens wordt getracht een overzicht te 

geven van de academische en professionele loopbaan van de respondenten. Hierbij wordt voornamelijk ingegaan 

op de gemeenschappelijke ervaringen en gebeurtenissen die door de respondenten worden vermeld. De vraag of 

deze respondenten zelf een relatie zien tussen hun ADHD en verslavingsproblematiek, komt in een volgend luik 

aan bod. Om de aard van deze gerapporteerde relatie te begrijpen, zullen de bevindingen die uit dit onderzoek 

naar voren komen bekeken worden vanuit het perspectief van de zelfmedicatiehypothese.  In een vijfde 

hoofdstuk van deze masterproef ‘Discussie en conclusie’ worden ten slotte de bevindingen van dit onderzoek 

vergeleken met bevindingen uit de literatuur en zullen vervolgens de klinische implicaties, sterktes en 

beperkingen van het onderzoek en een aantal aanbevelingen naar verder onderzoek worden geformuleerd.  

 

Begripsdefiniëring en – afbakening 

Om verwarring over de gehanteerde begrippen te voorkomen, worden in deze paragraaf eerst nog een aantal 

termen nader gedefinieerd. 

Onder psychostimulantia worden in dit onderzoek –in aansluiting met de afbakening die door de Nederlandse 

psychiater Carpentier (n.d.) gehanteerd wordt - gerekend: Methylfenidaat, cocaïne en amfetaminen (speed).  

 
Het onderzoek beoogt het exploreren van zelfgerapporteerde functies van het gebruik. In dit onderzoek wordt het 

begrip ‘functies’ breed opgevat. De onderzoeker exploreert de verklaringen, redenen, motieven en 

beweegredenen achter het gebruik van psychostimulantia. Deze definiëring sluit aan bij de conceptualisering van 

Boys et al. (2001) die stellen dat: “The term function is intended to characterize the primary or multiple reasons 

for, or purpose served by, the use of a particular substance in terms of the actual gains that the user perceives 

that they will attain.” (Boys et al., 2001, p. 458). De betekenis van de term in dit onderzoek onderscheidt zich van 

de betekenis van het begrip ‘functies’ in de zgn. functieanalyse, in die zin dat de analyse van de functies van het 

gebruik van stimulerende middelen niet per definitie vertrekt vanuit een leertheoretisch kader. In dit onderzoek 

werd er bovendien geen systematische analyse gemaakt van antecedenten/consequenten. 

De onderzoeker exploreert de functies van het gebruik. Onder gebruik wordt in dit onderzoek zowel gebruik, 

misbruik als afhankelijkheid verstaan. 

 
Het onderzoek richt zich op jongvolwassenen. Omwille van pragmatische redenen werd ervoor gekozen om 

personen waarvan de leeftijd zich in de leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar situeert als jongvolwassen te 

aanschouwen.  

 
Deze jongvolwassenen werden gediagnosticeerd met ADHD. Onder de diagnose ADHD werd zowel het 

gecombineerde, overwegend onoplettende als hyperactief/impulsieve type gerekend.  
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HOOFDSTUK 2 THEORETISCH KADER 
 

1. ADHD 

1.1. Definiëring 

 

ADHD is de afkorting voor Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder wat in het Nederlands vertaald kan worden als 

aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. ADHD wordt in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-IV-TR; APA, 2000) geclassificeerd onder de ontwikkelingsstoornissen en bestaat uit drie primaire 

symptoomgroepen: aandachtsstoornissen, hyperactiviteit en impulsiviteit.  

Afhankelijk van de uitingsvormen wordt in de DSM-IV-TR (APA, 2000) een onderscheid gemaakt tussen 3 

subtypes: het gecombineerde type, onoplettendheidtype en hyperactief/impulsieve type. 

De DSM-IV-TR beschrijft een aantal diagnostische criteria waaraan voldaan moet zijn alvorens te kunnen spreken 

van ADHD. De kenmerken van ADHD komen bij iedere persoon wel eens voor. Om van ADHD te spreken, is 

echter een combinatie van verschillende symptomen vereist. Een eerste criterium houdt in dat kinderen 6 of meer 

symptomen van onoplettendheid en/of zes of meer symptomen van hyperactiviteit/impulsiviteit moeten vertonen. 

Deze symptomen moeten bovendien ten minste 6 maanden manifest aanwezig zijn en mogen niet in verhouding 

staan met het ontwikkelingsniveau. Een tweede criterium betreft het gegeven dat een aantal van deze 

hyperactieve/impulsieve of onoplettendheidsymptomen moeten optreden voor het zevende levensjaar. Een derde 

criterium stelt dat de beperkingen aanwezig moeten zijn in minimum twee verschillende settings (school, werk, 

thuis). Vervolgens beschrijft een vierde criterium dat er duidelijke evidentie moet zijn voor het feit dat het 

individu significante beperkingen ervaart in het sociale, academische- of beroepsmatige functioneren. Ten slotte 

vereist een laatste criterium dat  de beperkingen en symptomen niet beter verklaard kunnen worden door een 

andere psychische stoornis (bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis, dissociatieve stoornis of een 

persoonlijkheidsstoornis) en niet uitsluitend voorkomen in het beloop van een pervasieve ontwikkelingsstoornis, 

schizofrenie of een andere psychotische stoornis. (APA, 2000; Hesslinger, van Elst, Mochan, & Ebert, 2003; 

McGough & Barkley, 2004; Trott, 2006). 

 

De International Classification of Diseases (ICD-10; World Health Organisation, 1992) spreekt over de 

hyperkinetische stoornis, maar specificeert strengere criteria dan de DSM-IV voor ADHD. Bovendien maakt dit 

classificatiesysteem geen opdeling in subtypes. In het verdere verloop van deze masterproef zal  term de ADHD 

gehanteerd worden volgens de definiëring van de DSM-IV-TR (APA, 2000). 

1.2. Prevalentie 

 

Uit diverse onderzoeksgegevens blijkt dat er heel wat variatie zit in de prevalentiecijfers van ADHD, gaande van 3 

tot 20% (Bird, 1996) van de totale bevolking. Deze grote variatie hangt volgens Jensen (2004) samen met de 

onderzoeks- en diagnosecontext waarin de verschillende onderzoeken plaatsvinden. Zo is er onder andere het 

gebrek aan een duidelijke cut-off om van ADHD te spreken. 
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Algemeen wordt aangenomen dat ADHD één van de meest voorkomende stoornissen is bij kinderen en 

adolescenten. Op basis van recent onderzoek wordt aangenomen dat ongeveer 8% van de kinderen tussen 4 en 

17 jaar in de Verenigde Staten de diagnose ADHD heeft (Bagwell, Erkulwater, & Mayes, 2008). Centrum ZitStil 

(2003) stelt echter dat men er algemeen van uitgaat dat internationaal 3-5% van de bevolking ADHD heeft. Ook 

in het protocol ‘ADHD en verslaving’ (van de Glind et al., 2004) hanteert men deze schatting. De stoornis wordt 

vaker bij jongens gediagnosticeerd dan bij meisjes. Volgens Kooij en Goedkoop (1996) is er waarschijnlijk sprake 

van onderdiagnostiek van ADHD bij meisjes.  

 

De Ridder, Bruffaerts, Danckaerts, Bonnewyn en Demyttenaere (2008) stellen dat schattingen over het 

voorkomen van ADHD bij volwassenen voornamelijk gebaseerd zijn op extrapolaties van gegevens bij kinderen 

(Barkley, Fischer, Smallish, &  Fletcher, 2002), of op zeer kleine steekproeven (Faraone et al. 2006; Weiss, 

Hechtman, Milroy, & Perlman, 1985). De onderzoekers wijzen verder op het gegeven dat het merendeel van deze 

prevalentiestudies werden verricht in de Verenigde Staten, waar de schattingen schommelden tussen 1 en 6%.  

De Ridder et al. (2008)  vonden in hun onderzoek dat de geschatte prevalentie van ADHD in de volwassenheid 

4,1 % bedroeg in België. Deze prevalentiecijfers zijn hoog wanneer men ze vergelijkt met schattingen van de 

ADHD-prevalentie op volwassen leeftijd die gebaseerd zijn op het voorkomen van ADHD in de kinderleeftijd. Toen 

er nog geen epidemiologische data beschikbaar waren, werd er op basis van de prevalentiegegevens van ADHD 

bij kinderen geschat dat ADHD zich bij ongeveer 1% van de volwassenen zou voordoen.  De Ridder et al. (2008) 

schatten de prevalentie van ADHD bij volwassenen viermaal zo hoog in. 

 

1.3. Comorbiditeit 

 

ADHD gaat in de meeste gevallen gepaard met 1 of meer andere psychische stoornissen. Ongeveer 50 tot 80% 

van de kinderen en jeugdigen met ADHD voldoet daarnaast aan de criteria van een bijkomende diagnose 

(Verhulst, 2006). ADHD kent o.a. een hoge comorbiditeit met angst, emotionele en bipolaire stoornissen, 

specifieke leerstoornissen, ontwikkelingscoördinatiestoornissen en ticstoornissen (Buitelaar,  Montgomery, & 

Zwieten-Boot,  2003; Verschaeren, 2003). 

Bij ongeveer een derde tot de helft van alle kinderen met ADHD is daarnaast ook sprake van de antisociale 

gedragsstoornis (Conduct Disorder: CD) of een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (Oppositional Defiant 

Disorder: ODD) (Angold, Costello, & Erkanli, 1999). Barkley (1998) stelt dat ongeveer ¼ van de kinderen 

gediagnosticeerd met ADHD eveneens voldoet aan de criteria voor CD en ongeveer een derde van deze kinderen 

aan die van ODD. De kans op een bijkomende gedragsstoornis zou volgens Angold et al. (1999) bij kinderen met 

ADHD meer dan 10 keer zo groot zijn in vergelijking met andere kinderen. Het samengaan van beide 

gedragsstoornissen biedt een ongunstige prognose voor wat betreft het functioneren op volwassen leeftijd 

(Buitelaar & Kooij, 2000).  

Ook bij volwassenen gaat ADHD vaak gepaard met de aanwezigheid van een andere psychische stoornis. Recent 

onderzoek toonde aan dat er bij maar liefst 89% van alle volwassenen met ADHD  sprake zou zijn van 

bijkomende psychiatrische stoornissen (Kessler et al. 2006).  Kooij,  Buitelaar, & Van Tilburg (1999) vonden in 

longitudinaal onderzoek dat ADHD vaak gepaard gaat met de aanwezigheid van angststoornissen (40%), 

depressie (20-30%), persoonlijkheidsstoornissen (25%) middelenmisbruik en verslaving (25-45%).  In verband 
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met dit laatste stellen Milberger, Biederman, Faraone, Chen, & Jones (1997) en Biederman et al. (1996) dat 

adolescenten met ADHD meer drugs en alcohol gebruiken dan hun leeftijdsgenoten zonder ADHD. Ze lopen 

verder meer kans om in hun volwassen leven verslaafd te geraken aan drugs of alcohol (Biederman et al., 1997).  

 

1.4. Etiologie 

 

Onderzoek wijst uit dat de etiologie van ADHD bestaat uit een interactie tussen genetische, biologische en 

omgevingsfactoren. Hoewel de twee eerste het belangrijkste deel van de etiologie uitmaken, kunnen ongunstige 

omgevingsfactoren de aanwezige symptomatologie versterken. Anderzijds kunnen deze ongunstige 

omgevingsfactoren net ontstaan als reactie op de aanwezige symptomatologie.  

 

1.4.1. Genetische en neurobiologische factoren 

In onderzoek naar de etiologie van ADHD worden over het algemeen twee theoretische modellen onderscheiden 

(Verhulst, 2006):  

 

Cognitieve modellen benadrukken problemen met betrekking tot de informatieverwerking. Een voorbeeld 

hiervan wordt geleverd door Barkley, die een gebrekkig inhibitievermogen centraal acht in de ADHD-

problematiek. Dit gebrekkige inhibitievermogen is volgens Barkley verantwoordelijk voor problemen met 

betrekking tot het executieve functioneren bij personen met ADHD (non-verbale werkgeheugen, verbale 

werkgeheugen, zelfregulatie van gevoelens/motivatie/arousal,…). Voor wat betreft de zelfregulatie van motivatie, 

stelt Barkley dat kinderen met ADHD niet in staat zijn zichzelf te motiveren en dat deze beperking vaak resulteert 

in moeilijkheden voor wat betreft de taakpersistentie (Barkley, 1994, 1996, 1999).  

Motivationele theorieën stellen dat individuen met ADHD extra gevoelig zijn voor de effecten van beloningen, 

waardoor hun prestaties onder meer bepaald worden door de opwinding die wordt veroorzaakt door beloningen 

of frustraties wanneer bepaalde beloningen worden uitgesteld (Thys, 2004). Volgens de ‘delay-aversion 

hypothese’ hebben individuen met ADHD een uitgesproken aversie voor wachttijden, waardoor ze vaak zullen 

kiezen voor onmiddellijke beloningen (Sonuga-Barke, 2005). 

Een andere cognitieve invalshoek baseert zich voornamelijk op het informatieverwerkingsmodel. ADHD wordt 

daarbij beschreven als een cognitief-energetisch probleem, waarbij problemen in het activatiesysteem centraal 

staan. Met name wanneer personen met ADHD weinig stimulatie ondervinden, wordt het energieniveau dat nodig 

is om een bepaalde opdracht goed uit te voeren niet opgekrikt door het activatiesysteem, waardoor deze 

individuen trager en inaccurater te werk gaan (Thys, 2004). Rusteloos gedrag en concentratiemoeilijkheden 

kunnen in die zin geïnterpreteerd worden als een poging om extra prikkels te vergaren en het energieniveau te 

verhogen.  

 

Neurobiologische modellen daarentegen, benadrukken genetische invloeden op structurele 

(neuroanatomische) en functionele (neurochemische en neurofysiologische) stoornissen (Verhulst, 2006).  

Volumetrisch MRI-onderzoek van Castellanos et al. (1994) wijst op een afwezigheid van de normale asymmetrie 

(rechts groter dan links) van de nucleus caudatus. Durston et al. (2004) stellen dat kinderen met ADHD over een 
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kleiner totaal hersenvolume beschikken. Ook onderzoek van Castellanos, Lee en Sharp (2002) heeft aangetoond 

dat de hersenen van kinderen met ADHD ongeveer 5 % kleiner zijn in vergelijking met een controlegroep. In het 

bijzonder gaat het om kleinere afmetingen van de premotorische en prefrontale cortex, het cerrebellum en de 

basale ganglia. Van deze regio’s in de hersenen is geweten dat ze betrokken zijn bij het executieve functioneren, 

de controle van impulsen en de aandachtsfunctie. 

Kooij (2007) stelt dat SPECT- en PET-onderzoek zich de laatste jaren meer gericht heeft op de rol van dopamine. 

Functioneel MRI-onderzoek toont o.a. aan dat de dopaminetransporterdichtheid in de basale ganglia van 

volwassenen met ADHD 70% hoger is dan bij een controlegroep (Krause, Dresel & Krause, 2000). Het gevolg is 

dat dopamine versneld wordt heropgenomen in de cel en er dus minder dopamine beschikbaar blijft voor 

neurotransmissie. Ook onderzoek van Stahl (2000) suggereert dat de aandachtsstoornis te wijten zou zijn aan 

een disfunctie van dopamine en/of norepinephrinea in belangrijke gebieden van de cerebrale cortex, die de 

kennis sturen. In de prefrontale cortex en de basale ganglia bevinden zich veel dopaminerge neuronen en het is 

in de genen van de receptoren en heropnameplaatsen van deze neuronen dat bij ADHD afwijkingen zijn 

gevonden. Men spreekt ook wel van een fronto-striatale disfunctie van dopamine. Overigens werden ook 

afwijkingen in andere neurotransmittoren, zoals noradrenaline en serotonine in verband gebracht met ADHD 

(Thys, 2004). 

 

Erfelijke factoren spelen een dominante rol in de etiologie van ADHD. Ook volgens het Centrum ZitStil is ADHD 

grotendeels erfelijk bepaald. De erfelijkheidscoëfficiënt wordt volgens deze organisatie op 70 tot 90 % geschat.  

Tweelingenstudies wijzen op een erfelijkheid tussen 60% en 100%, met een gemiddelde erfelijkheidsfactor van 

80%. Dit betekent m.a.w. dat 80% van de etiologie in ADHD het gevolg is van erfelijke factoren (Faraone, 2004; 

Faraone & Biederman, 1998). Ook onderzoek bij adoptiekinderen ondersteunt het idee van een genetische 

oorzaak van ADHD: kinderen hebben een grotere kans om qua hyperactiviteit op hun biologische ouders te lijken 

dan op hun adoptieouders (Van den Oord,  Boomsma, & Verhulst, 1994). 

 

Moleculair-genetisch onderzoek heeft uitgewezen dat de genetische architectuur van ADHD bijzonder complex is. 

Ondanks het feit dat de precieze genetische overdracht van deze hypodopaminerge neurotransmissie nog niet 

helemaal gekend is, wijst steeds meer onderzoek in de richting van 7 genen die geassocieerd worden met ADHD: 

het dopamine-4-receptorgen (DRD4), het dopamine-5-receptorgen (DRD5), het dopaminetransportgen (DAT 1),  

het serotonerge transportergen (5-HTT), het dopamine-beta-hydroxylasegen (DBH),  het serotonerge 

receptorgen (HTR1B), en het gen voor het synaptosomaalgeassocieerde proteïne, 25 kDa (SNAP-25) (Faraone et 

al., 2004). 

 

1.4.2. Omgevingsfactoren 

Het Trimbos-instituut (2003) stelt dat de omgeving op zich geen grote invloed heeft op het ontstaan van ADHD. 

Wel heeft ze waarschijnlijk een invloed op het in standhouden of versterken van de ADHD -symptomatologie. 

Sherman et al. (1997) stellen in eenzelfde lijn dat slechts negen tot twintig procent van de variantie in ADHD-

symptomen verklaard kan worden door suboptimale omgevingsfactoren en dat deze voornamelijk een invloed 

hebben op het persisteren van ADHD (Sherman et al., 1997).  
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1.4.2.1. Pre- en perinatale factoren 

Breslau et al. (1996) stellen dat het risico op ADHD al vergroot bij een geboortegewicht beneden de 2500g en 

sterk toeneemt bij een geboortegewicht onder de 1500g. Whitaker et al. (1997) stellen dat een 

zwangerschapsduur korter dan 32 weken ook een risicofactor kan zijn.  Oorschot, Voss, Covey, Bilkey en 

Saunders (2007) stellen dat zuurstofgebrek gedurende de vroege ontwikkelingsstadia ADHD-gerelateerde 

symptomen kan veroorzaken. Milberger et al. (1997) en Fergusson, Woodward en Horwood (1998) geven aan dat 

prenatale blootstelling aan nicotine het risico op ADHD verhoogt, waarschijnlijk in combinatie met erfelijke 

factoren. Onderzoek naar kinderen van drugverslaafde ouders toont aan dat deze kinderen vaak 

gedragsproblemen, aandachts- en concentratieproblemen, impulsiviteit en hyperactief gedrag vertonen 

(Vanderplasschen, Derluyn & Broekaert in Buisman et al., 2002). 

1.4.2.2. Factoren binnen het gezin 

Bepaalde factoren binnen het gezin verhogen de kans dat de ADHD-symptomen in stand worden gehouden. Het 

Trimbos-instituut (2003) geeft als voorbeelden van deze factoren; huwelijksproblemen, lage opleiding, laag 

inkomen, minder goede maatschappelijke positie, groot gezin, criminaliteit van de ouders, plaatsing in een 

adoptiegezin. Biederman et al. (1995) vonden dat een rommelig en chaotisch gezinsklimaat en gebrek aan 

regelmaat en structuur bijdragen tot de ontwikkeling van ADHD. Woodward, Taylor, Dowdney (1998) vonden 

eenzelfde invloed van continue uitingen van vijandigheid, afkeuring en kritiek tegenover het kind.  Helaas 

verhoogt de hoge erfelijkheidsfactor de kans dat een kind met een neurobiologische predispositie opgevoed 

wordt door verzorgers met suboptimale gezinsfactoren (Sandberg, 2005).  Anderzijds kunnen de kenmerken van 

ADHD en daaraan verbonden secundaire moeilijkheden aanzienlijke uitdagingen stellen aan de ouderlijke 

vaardigheden en opvoedingscapaciteiten. 

1.5. ADHD bij volwassenen 

 

Hoewel men er vroeger van uitging dat de symptomen van ADHD zouden verminderen of zelfs helemaal 

verdwijnen na de adolescentiefase, wijst recent longitudinaal onderzoek uit dat het merendeel van de met ADHD-

gediagnosticeerde kinderen (30-70%) problemen blijft vertonen op volwassen leeftijd (Harpin, 2005; Barkley, 

Fischer, Smallish & fletcher, 2002).  

1.5.1. Klinisch beeld van ADHD bij volwassenen 

Naarmate het kind met ADHD de volwassenheid nadert, ziet men dat de symptomen van ADHD zich vaak 

geleidelijk anders gaan manifesteren. Naast de impulsiviteit, hyperactiviteit en concentratiemoeilijkheden, 

rapporteren volwassenen met ADHD bovendien een aantal andere secundaire problemen. 

1.5.1.1. Academisch - professioneel functioneren 

Volwassenen met ADHD functioneren vaak onder hun mogelijkheden. Onderzoek van Adler & Cohen (2004) en 

Barkley et al. (1990) toont aan dat schoolgaande jongvolwassenen met ADHD vaker blijven zitten. Bovendien 

zouden deze individuen ook meer kans lopen om geschorst te worden en uit de school te worden gezet. De 
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onderzoekers vonden verder dat individuen met ADHD er minder vaak in slagen om hun opleiding te beëindigen. 

Biederman et al. (2006) vonden dat personen met ADHD aangaven minder in staat te zijn een grote academische 

werkdruk aan te kunnen, zich te concentreren op hun schoolwerk of huiswerk te organiseren.  

Onderzoek toont verder aan dat volwassenen met ADHD een lagere economische status hebben en meer 

problemen ervaren op het werk in vergelijking met een controlegroep (Faraone et al., 2000; Kessler et al., 2006; 

Spencer et al., 2007).  Clarke, Heussler en Kohn (2005) stellen dat moeilijkheden op de werkplaats ertoe kunnen 

leiden dat de volwassene met ADHD professionele hulp gaat zoeken. Concentratieproblemen, het onvermogen 

om complexe instructies op te volgen, beperkte luistervaardigheden en een lage frustratietolerantie resulteren in 

frequente wisselingen van werk, lagere prestatiescores en een grotere kans om ontslagen te worden. Ook uit de 

‘Milwaukee Young Adult Study’ bleek dat werknemers met ADHD meer kans hebben om ontslagen te worden, 

meer  ADHD/ODD symptomen vertonen op de werkplaats en lagere ratings krijgen voor wat betreft hun 

werkprestaties (Adler & Cohen, 2004). Gevolg van deze negatieve ervaringen is dat volwassenen met ADHD vaak 

kampen met een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen.   

Volwassenen met ADHD ondervinden m.a.w. een aantal substantiële moeilijkheden bij het vinden en behouden 

van werk. Adler & Cohen (2004) stellen daartegenover dat sommige volwassenen met ADHD succes hebben 

bereikt door te kiezen voor actieve jobs en carrières waarbij ze niet gehypothekeerd worden door de beperkingen 

van ADHD. Anderen zouden dan weer meerdere jobs combineren om tegemoet te komen aan hun behoefte voor 

prikkels en actie.  

1.5.1.2. Relationeel 
 

Robbins (2005) stelt dat adolescenten en volwassenen met ADHD vaak moeilijkheden ervaren met betrekking tot 

sociale en communicatieve vaardigheden. Novotni (1999) bestudeerde de impact van deze gebrekkige sociale 

vaardigheden op de relaties van volwassenen met ADHD. Deze onderzoekster stelt dat heel wat individuen met 

ADHD afgewezen of sociaal geïsoleerd zijn geraakt omdat hun gedrag ten onrechte werd geïnterpreteerd als een 

vorm van egoïsme of luiheid. Als een volwassene met ADHD bijvoorbeeld te laat komt op een afspraak, bestaat 

de kans dat anderen dit zullen attribueren als een vorm van egoïsme, eerder dan dat zij zullen begrijpen dat 

timemanagement een chronisch probleem vormt voor heel wat individuen met ADHD.  

 

Robbins (2005) stelt verder dat het hebben van een laag zelfbeeld bijdraagt aan relationele moeilijkheden in het 

leven van personen met ADHD. Veel van deze individuen hebben al heel wat gebroken of mislukte relaties achter 

de rug. Of zoals Robbins (2005) stelt: 

 

They have often felt disliked by parents, teachers, and peers. Many of their problematic behaviors, such 

as tantrums, arguments, and poor anger management, are indicators of relationship problems that 

continue into adulthood in the form of loud, angry arguments with family, friends, and even bosses. 

(Robbins, 2005, p. 566).  

 

Naast het onbegrip vanuit de omgeving waar veel volwassenen met ADHD op stuitten, vormen de klinische 

kenmerken van ADHD volgens Antrop (2006) reeds een voedingsbodem voor het ontwikkelen van problemen in 

de partnerrelatie. Zo zou een gebrek aan concentratie kunnen leiden tot problemen op het sociale domein, 
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doordat de volwassene met ADHD moeilijk in staat is zijn aandacht bij het gesprek te houden, actief te luisteren 

of gemakkelijk afdwaalt van de gedachtegang (Antrop, 2006). Ze verwijst bovendien naar onderzoek van Nadeau 

(1999) die opmerkt dat ook de hyperactiviteit en rusteloosheid van personen met ADHD een invloed heeft op de 

partnerrelatie, omdat dit gedrag emotionele intimiteit bemoeilijkt. Robbins (2005) vond bijvoorbeeld dat personen 

met ADHD zichzelf trachten te stimuleren door conflicten op te zoeken of anderen uit te dagen. Ten slotte kan 

ook de impulsiviteit, een derde kernsymptoom van ADHD, een negatieve invloed hebben op de partnerrelatie. 

Nadeau (1999) wijst onder andere op de invloed van een slecht beheer van financiële middelen en overmatige 

uitgaven. Heel wat volwassenen met ADHD lopen bovendien het risico hun rekeningen of belangrijke papieren 

niet terug te vinden en/of belangrijke afspraken te vergeten (Robbins, 2005).  

 

Onderzoek van Kooij et al. (1996) en Young (2000) heeft aangetoond dat kortdurende partnerrelaties en 

huwelijken frequenter voorkomen bij personen met ADHD.  Volwassenen met ADHD rapporteren bovendien een 

lagere tevredenheid  op vlak van huwelijks,  familiale en sociale situaties en komen vaker terecht in 

echtscheidingen (Biederman et al., 1994; Biederman et al., 2006).  Deze volwassenen met ADHD hebben 

bovendien 50% kans om een kind te hebben dat eveneens een diagnose ADHD heeft,  hetgeen uiteraard 

bijkomende inspanningen vergt.  

1.5.1.3. Gemoedstoestand 
 

Deze moeilijkheden op vlak van academisch/professioneel functioneren enerzijds en relaties anderzijds, maken 

dat personen met ADHD op volwassen leeftijd vaak gedemoraliseerd zijn.  Barkley (1990) en Asherson (2005) 

vonden dat volwassenen met ADHD vaker kampen met een laag zelfbeeld in vergelijking met volwassenen zonder 

ADHD. Onderzoek van o.a. Wender et al. (2001) toont aan dat ook de aanwezigheid van heel wat andere 

affectieve klachten, zoals emotionele labiliteit, prikkelbaarheid en vijandigheid frequent worden gerapporteerd 

door volwassenen met ADHD.  

1.5.2. Diagnostiek bij volwassenen 

1.5.2.1. Hernieuwde aandacht 

De symptomen van ADHD worden al meer dan 100 jaar goed herkend en gedocumenteerd. Tot en met de jaren 

‘70  werd echter verondersteld dat de symptomen zouden verdwijnen met het ouder worden. Pas in 1976 werd, 

op basis van longitudinaal onderzoek, voor het eerst melding gedaan van ADHD bij volwassenen (Menkes, Rowe, 

& Menkes, 1976).  Duidelijk werd dat de ADHD-symptomen niet verdwenen met het ouder worden.  Wel kwam 

men tot het inzicht dat het klinische beeld zich door maturatie anders kon manifesteren. De symptomen zouden 

mogelijk ook verbeteren door bepaalde cognitieve capaciteiten en/of ontwikkelde coping-mechanismen (Adler & 

Cohen, 2004). Tegen het midden van de jaren ’90 ontstond er een algemene consensus over het gegeven dat 

ongeveer 2/3 van de met ADHD gediagnosticeerde kinderen ADHD-gerelateerde symptomen blijft vertonen 

gedurende de volwassenheid.  

Door deze hernieuwde aandacht wordt men in de hulpverleningssector voor volwassenen steeds vaker 

geconfronteerd met vragen rond de diagnosestelling van ADHD.  Betrekkelijk weinig hulpverleners blijken echter 

vertrouwd te zijn met deze problematiek. Gevolg is dat de diagnose vaak niet herkend wordt.  
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1.5.2.2. Moeilijkheden bij diagnosestelling van ADHD bij volwassenen 
 

Voor het vaststellen van ADHD baseren diagnostici zich doorgaans op de criteria beschreven in de DSM-IV. Van 

kinderen wordt verwacht dat zij 6 van de 9 symptomen van aandachtstekort en/of hyperactiviteit/impulsiviteit 

vertonen, dit voor de leeftijd van 7 jaar. Het gebruik van deze DSM-IV-criteria bij de diagnosestelling van 

volwassenen is echter regelmatig onderwerp van discussie.  

Om te beginnen stellen heel wat onderzoekers zich vragen bij wat men in het Engels ook wel ‘the developmental 

“appropriateness” of the symptoms’ noemt (Levin, 2007). Bij volwassenen ziet men vaak een verandering 

optreden in de manifestatie van de symptomatologie (Clure et al., 1999; NIH, 2000). Hyperactiviteit bijvoorbeeld, 

verandert vaak in interne rusteloosheid. Aangezien ADHD aanvankelijk slechts erkend werd als een ‘kindstoornis’, 

werden een aantal van de kernsymptomen  in de DSM-IV kindspecifiek geformuleerd.  Waar een kenmerk zoals 

impulsiviteit zich bij kinderen bijvoorbeeld nog manifesteert  door ‘het antwoord er uit te gooien voordat de 

vragen afgemaakt zijn’, ziet men dat deze impulsiviteit zich op volwassen leeftijd vaak manifesteert in het 

impulsief beëindigen van jobs of relaties,  het oplopen van verkeersboetes of het aangaan van excessieve 

schulden (Levin, 2007).  In vergelijking met kinderen ervaren volwassenen met ADHD bovendien vaker 

secundaire klachten op academisch, beroepsmatig en sociaal vlak. Daarnaast gaat ADHD bij volwassenen dikwijls 

gepaard met agressief gedrag, middelenmisbruik, verkeersongelukken en aanrakingen met politie en justitie. 

Barkley (1990) vond dat de kernsymptomen bij aanmelding van volwassenen met ADHD vnl. betrekking hebben 

op moeilijkheden met het vinden en behouden van een gepaste job;  gebrek aan organisatie; weinig 

zelfvertrouwen en het niet kunnen presteren naar eigen mogelijkheden. Nochthans worden slechts enkele van 

deze symptomen gedekt door de klassieke DSM-IV criteria. Het gebruik van deze criteria (specifiek gebaseerd op 

de klinische manifestatie van ADHD bij kinderen) zou m.a.w. te beperkend zijn in relatie tot de diagnosestelling 

van ADHD bij volwassenen (Murphy & Barkley, 1996a; Heiligenstein, Conyers, Andrew, & Smith, 1998).  

 

Vervolgens is er discussie over het criterium van de aanvangsleeftijd van de symptomen. Kalbag en Levin (2005) 

stellen dat het voor volwassenen moeilijk is om zich herinneringen op te halen van voor het zevende levensjaar. 

Ook Mannuzza, Klein, Bessler, Malloy en LaPadula (1993) vonden dat heel wat volwassenen zich hun 

kindsymptomen niet meer konden herinneren. Onder andere Barkley en Biederman (1997) hebben om die reden 

de validiteit van het leeftijdscriterium in vraag gesteld. Barkley (aangehaald in: Coupé, 2003, p.5) pleit ervoor om 

dit leeftijdscriterium op te trekken naar 12 jaar. 

Tenslotte heerst er discussie over de bruikbaarheid van de klassieke cut-off score van 6 symptomen bij de 

diagnosestelling van volwassenen. Deze cut-off score (gehanteerd bij de diagnosestelling van kinderen) is volgens 

een aantal onderzoekers niet bruikbaar bij volwassenen. Aangezien de ernst van de symptomen afneemt bij het 

ouder worden (Murphy & Barkley 1996b) of volwassenen vaak compenserende vaardigheden hebben ontwikkeld, 

stelt Kooij (2006) bij volwassenen een cut-off van vier van de negen symptomen voor. Zoals reeds gesteld heeft 

Carpentier (2002) het over een cut-off van 5 van de negen symptomen.  Hij stelt dat het afkappunt op volwassen 

leeftijd op vijf van de negen symptomen moet worden gesteld, aangezien de ernst van de symptomen mogelijk 

afneemt met het ouder worden.  

 

Het mag duidelijk zijn dat het diagnosticeren van ADHD bij volwassenen een complexe aangelegenheid is. Naast 

de moeilijkheden die betrekking hebben op de bruikbaarheid van de DSM-IV-criteria, wordt de diagnostiek van 
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ADHD bij volwassenen bemoeilijkt wanneer er naast ADHD ook sprake is van de aanwezigheid van comorbide 

stoornissen, zoals alcohol- of drugsmisbruik. 

 

2. ADHD en middelengebruik 

 

Middelengebruik en -misbruik komt significant vaker voor bij personen met een psychiatrische problematiek in 

vergelijking met personen uit de algemene populatie. Zoals reeds gesteld, gaat ook ADHD vaak samen met de 

aanwezigheid van een verslavingsproblematiek. De relatie tussen beide aandoeningen heeft de laatste jaren heel 

wat aandacht gekregen in wetenschappelijke kringen.  

 

2.1. Prevalentie 

 

Centrum zit stil (2003) stelt dat het verband tussen ADHD en middelenmisbruik onder meer gestaafd wordt door 

de talrijke aanwezigheid van ADHD-cliënten binnen de drughulpverlening. Studies naar volwassenen met een 

drugverslaving tonen aan dat 15 tot 25% van de gehele groep verslaafden ADHD zou hebben (Wielens et al., 

1998; Wilens & Dodson, 2004). Voor adolescenten varieert de schatting tussen 25 en 30%. Wilens (1998) vond 

verder dat maar liefst 50% van de volwassenen met ADHD een verslavingsproblematiek heeft.  Uit een 

samenvatting van 8 onderzoeken bleek dat er bij 17-45% van de volwassenen met ADHD sprake is van 

alcoholmisbruik en/of verslaving en bij 9-30% van drugsmisbruik en/of -verslaving (Wilens, Biederman, Mick, 

Spencer & Frances, 1994). 

 

2.2. Kenmerken van het verband 

 

2.2.1. Verloop 

Verslaafde personen met ADHD blijken in een aantal belangrijke kenmerken van andere personen te verschillen 

(van de Glind et al., 2004).  

 

Om te beginnen komen afhankelijkheidsproblemen bij deze groep vaker voor dan in de gewone populatie (Wilens 

et al., 1994). Vervolgens blijkt deze groep frequenter een voorgeschiedenis van ernstige gedragsproblemen te 

hebben in de jeugd. Onderzoek van Wilens et al. (2000) toont aan dat ongeveer 2/3 van deze cliënten in hun 

adolescentie voldoen aan de diagnose van oppositioneel-opstandige gedragsstoornis en/of antisociale 

gedragsstoornis. Wilens (2004) stelt dat hoewel de comorbiditeit van ADHD met CD of een bipolaire stoornis het 

risico op middelenmisbruik duidelijk verhoogt, ADHD ook op zichzelf een risicofactor blijkt te zijn voor het 

ontwikkelen van een verslavingsproblematiek (Biederman et al. 1995).  Volgens Wilens et al. (2006) zijn er 

overigens ook aanwijzingen dat er bij deze populatie vaker sprake is van comorbide psychiatrische stoornissen 

zoals angststoornissen en depressie in vergelijking met personen waarbij slechts 1 van beide aandoeningen 

aanwezig is.  
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Bovendien kenmerkt deze populatie zich door het vroegtijdig begin, niet alleen van het experimenteren met 

middelen, maar ook de overgang naar regelmatig gebruik en misbruik: meestal voor het twintigste levensjaar, en 

niet zelden voor het vijftiende (van de Glind et al., 2004).  Biederman, wilens, Mick, Faraone en Spencer (1998) 

vonden evidentie voor de hypothese dat ADHD de overgang van gebruik naar misbruik en verslaving, en van 

lichtere naar zwaardere middelen versnelt. In eenzelfde lijn zouden individuen met ADHD een meer ernstige en 

meer langdurige verslavingsvorm hebben dan controlegroepen (Carroll & Rounsaville, 1993; Schubiner et al., 

2000). Onderzoek van Caroll & Rounsaville (1993) toonde bijvoorbeeld aan dat cocaïnegebruikers met ADHD 

jonger waren bij hun aanmelding voor behandeling, een vroegere beginleeftijd hadden van middelengebruik en 

meer frequent en ernstig cocaïnegebruik vertoonden. Wilens (2004) verwijst naar onderzoek van Hechtman 

(1986) waarin wordt aangetoond dat de gemiddelde tijd voor het bereiken van herstel bij personen met ADHD 

dubbel zo lang is in vergelijking met personen zonder ADHD.   Schubiner et al. (2000) vonden dat personen met 

ADHD een hoger aantal behandelingsprogramma’s voor hun verslavingsproblematiek achter de rug hadden dan 

een controlegroep zonder ADHD. Ook Wilens (2004) stelt dat personen met ADHD vaker hervallen en meer 

moeilijkheden ondervinden voor wat betreft het behouden van abstinentie. Horner en Scheibe (1997) vonden ten 

slotte evidentie voor het idee dat personen met ADHD een negatiever zelfbeeld hebben voorafgaand aan hun 

druggebruik in vergelijking met een controlegroep zonder ADHD.  

 

Van de Glind et al. (2004) stellen dat klinische ervaring aantoont dat de diagnose ADHD bij het grootste deel van 

deze cliënten pas op volwassen leeftijd wordt gesteld. Hoewel er retrospectief sprake is geweest van de 

aanwezigheid van manifeste ADHD-symptomen, heeft dit volgens de onderzoekers niet tot een diagnose en 

behandeling geleid.  

 

2.2.2. Producten 

In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld, blijken personen met ADHD geen selectieve voorkeur te 

hebben voor stimulerende middelen (cocaïne, amfetamine). Zo vonden Biederman et al. (1997) geen significante 

verschillen in de voorkeur voor bepaalde middelen tussen personen met en zonder ADHD. Meer recentelijk 

werden deze bevindingen bevestigd door onderzoek van Schubiner (2000) en Ohlmeier (2008). Onderzoek van 

Biederman et al. (1995) toonde aan dat cannabis het meest misbruikte product is in zowel klinische als niet-

klinische populaties. Meestal is er sprake van polydrugsgebruik (Clure, Brady, Saladin, Johnson, Waid & 

Rittenbury, 1999).   

 

Anderzijds wijst Khantzian (1997) op het gegeven dat onderzoek bij cocaïneverslaafden consistent een 

disproportioneel hoog aantal personen met affectieve stoornissen (vnl. bipolaire stoornis) en 

aandachtstekortstoornissen in deze populatie heeft teruggevonden (Weiss et al.,1984; Wilens et al., 1994).  Ook 

Rounsaville et al. (1991) vonden in hun onderzoek dat cliënten met ADHD oververtegenwoordigd zijn in de 

populatie van personen die in behandeling zijn voor een cocaïneverslaving. Levin et al. (1998) stellen dat deze 

verschillenende onderzoekbevindingen mogelijks te wijten zijn aan het feit dat recentere studies (Schubiner, 

2000; Ohlmeier, 2008) zich voor het vaststellen van ADHD hebben gebaseerd op de DSM-IV criteria. Deze criteria 

zijn strenger dan de DSM-III-R- criteria die werden gehanteerd in eerdere studies (Rounsaville et al., 1991).  
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Toch wordt een ADHD-diagnose in de kindertijd vaak gelieerd met later cocaïnemisbruik. Deze associatie is niet 

zomaar ontstaan. ADHD en cocaïneafhankelijkheid hebben namelijk één ding gemeen, met name een 

disregulering in de dopaminefunctie. Ook de bevinding dat personen met ADHD vaak succesvol worden 

behandeld met Methylfenidaat, een psychostimulantium waarvan de werking sterk gelijkt op die van cocaïne of 

amfetaminen (het blokkeert de dopaminereceptor op de presynaptische zenuwcellen), heeft hiertoe bijgedragen. 

De presynaptische dopaminereceptor zorgt normalerwijs voor de heropname van dopamine in de presynaptische 

zenuwcel, met als gevolg dat de beschikbare dopamine voor de postsynaptische zenuwcel verminderd wordt. 

 

2.3. Oorzaken en verklaringen voor de relatie tussen ADHD en middelenmisbruik 

 

Ondanks de evidentie voor de frequente samenhang van ADHD en middelengebruik, is de wetenschappelijke 

literatuur niet eenduidig over de oorzaken van deze associatie en over de mate waarin sprake is van causaliteit. 

Van de Glind et al. (2004) verwijzen naar Levin en Kleber (1995) wanneer ze stellen dat dit gebrek aan 

eenduidigheid o.a. te maken heeft met een gebrek aan gedegen onderzoek. Bovendien zou ze ook het gevolg zijn 

van de verwevenheid van ADHD met andere gekende risicofactoren voor verslavingsproblemen.  

 

In deze rubriek wordt een overzicht gegeven van de huidige wetenschappelijke hypotheses en  etiologische 

theorieën omtrent de oorzaken voor de associatie tussen ADHD en middelengebruik.  

 

2.3.1. Genetische factoren 

Biederman, Petty en Wilens (2008) gingen in hun onderzoek op zoek naar de validiteit van de ‘variable 

expressivity hypothesis’. Deze hypothese stelt dat ADHD en verslaving aan drugs en alcohol gemeenschappelijke 

familiale etiologische risicofactoren delen. Zij vonden evidentie voor deze hypothese wanneer het gaat over de 

relatie tussen ADHD en drugsverslavingen. Voor alcohol werd deze evidentie niet gevonden.  

 

Studies hebben bovendien gewezen op een gemeenschappelijk patroon van hersendisfunctioneren bij ADHD en 

middelenmisbruik. Ludolph et al. (2008) wijzen erop dat zowel bij personen met ADHD als bij individuen die 

middelen misbruiken sprake is van een gewijzigde dopaminerge functie en productie, voornamelijk in de striatale 

regio’s. Beide stoornissen vertonen bovendien een consistent patroon van een lagere dichtheid van de grijze 

materie in de prefrontale regio’s en striatale regio’s (Semrud-Clikeman, Pliszka, Lancaster en Liotti, 2006). 

 

Milberger et al. (1998) stellen dat ADHD meer voorkomt in families met verslavingsproblemen. Middelenmisbruik 

en verslaving komen ook vaker voor in families van personen met ADHD. Dit gegeven zou erop kunnen wijzen 

dat de relatie tussen ADHD en verslaving gedeeltelijk berust op een gemeenschappelijke genetische basis.  

2.3.2. Impulsiviteit 

Onrust en impulsiviteit zouden volgens Wilens et al. (2000) belangrijkere risicofactoren zijn dan de 

concentratieproblemen. Verhoogde hyperactiviteit en impulsiviteit zorgen volgens Barkley (2004) en Chilcoat 

(1999) voor een verhoogd risico op het zich inlaten met druggerelateerde activiteiten en kunnen op die manier 
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fungeren als medierende factor in de relatie tussen ADHD en middelengebruik.  Tarter (2003) vond dat er op 

basis van de al dan niet aanwezigheid van inhibitieproblemen kon worden gediscrimineerd tussen jongeren met 

een hoog of laag risico op middelenmisbruik.  Poulos et al. (1995) vonden op basis van onderzoek bij ratten een 

lineaire relatie tussen impulsiviteitscores en alcoholgebruik. De relatie verklaarde 25% van de variantie in de data, 

hetgeen wijst op de significante rol van impulsiviteit bij drinkgedrag.  

2.3.3. Cognitieve factoren 

Sharps et al. (2005) wijzen in hun onderzoek op het belang van het begrijpen van cognitieve processen die 

betrokken zijn bij de relatie tussen ADHD en middelenmisbruik. ADHD gaat gepaard met beperkingen in 

specifieke aspecten van de cognitie, waaronder de capaciteit tot volgehouden aandacht. Deze beperkingen 

resulteren volgens Sharps el al. in een afgenomen ‘feature-intensive processing’, wat ertoe kan leiden dat 

relevante risico’s, bijvoorbeeld in het geval van middelenmisbruik, niet in overweging worden genomen bij het 

nemen van beslissingen. 

 

2.3.4. Comorbiditeit 

Van de oppositioneel-opstandige en antisociale gedragsstoornissen is geweten dat ze een ernstige risicofactor 

vormen voor het ontwikkelen van een verslavingsproblematiek op latere leeftijd. Opvallend is dat bij 2/3 van deze 

kinderen met ODD en CD  ook sprake is van ADHD (Crowley, 1995). Een aantal onderzoekers, waaronder 

Lynskey & Hall (2001), hebben hieruit geconcludeerd dat niet ADHD, maar de gedragsstoornissen ODD en CD 

waarmee ADHD vaak gepaard gaat, een causale rol spelen bij het ontstaan van middelenmisbruik.  Onderzoek 

van Schubiner et al. (2000) toont ook effectief aan dat ongeveer de helft van de cliënten met ADHD en een 

verslavingsproblematiek antecedenten hebben van ODD en CD.   

Toch stellen van de Glind et al. (2004) hier kritisch tegenover dat het probleem meer dan waarschijnlijk 

ingewikkelder is dan door o.a. Lynskey & Hall (2001) wordt voorgesteld. Het is complex om het precieze aandeel 

van iedere stoornis in de verslavingsproblematiek te bepalen en onderzoek heeft zich hier tot op heden 

onvoldoende op toegespitst.  

Hoewel ODD en CD op zichzelf duidelijke risicofactoren vormen voor het ontwikkelen van een 

verslavingsproblematiek, wordt het risico waarschijnlijk verhoogd wanneer bovenop deze stoornissen ook nog 

eens sprake is van ADHD. Flory et al. (2003) vonden bijvoorbeeld dat de combinatie van ADHD en CD hogere 

symptomen van illegaal druggebruik voorspelden dan ADHD of CD alleen. Ook Mannuzza et al. (1993), Weiss et 

al. (1985) en Biederman et al. (1997) vonden dat individuen met zowel CD als ADHD de meest negatieve 

uitkomsten hebben met betrekking tot het ontwikkelen van een verslavingsproblematiek.   

Biederman et al. (1997) en Wilens et al. (1999) vonden verder dat de aanwezigheid van een bipolaire stoornis bij 

personen met ADHD een groter risico inhoudt op het ontwikkelen van een verslavingsproblematiek.   

Hoewel de aanwezigheid van comorbide stoornissen bij personen met ADHD een groot aandeel heeft in het 

ontwikkelen en ontstaan van een verslavingsproblematiek, tonen Biederman et al. (1995) en Milberger et al. 

(1997) aan dat middelenmisbruik in ieder geval vaker voorkomt bij volwassenen met ADHD, ook wanneer deze 

comorbiditeit niet aanwezig is.  
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2.3.5. Omgevingsfactoren 

Molina et al. (2003) onderzochten de invloed van deviante leeftijdsgenoten op kinderen met ADHD als risicofactor 

voor middelengebruik. Zij concludeerden dat de aanwezigheid van deviante peers als mediërende factor 

fungeerde in de relatie tussen ADHD en middelengebruik. Kinderen met ADHD zouden meer kans hebben om 

betrokken te geraken bij deviante peergroups en als gevolg hiervan  meer kans hebben op middelengebruik. De 

relatie tussen de aanwezigheid van deviante leeftijdsgenoten en het ontstaan van middelengebruik was 

bovendien sterker voor adolescenten met ADHD, waaruit gesuggereerd kan worden dat eens deze doelgroep in 

contact komt met deviante peers, zij meer kwetsbaar zijn voor de negatieve sociale invloeden van deze 

leeftijdsgenoten dan jongeren zonder ADHD.  

2.3.6. De zelfmedicatiehypothese  

De term ‘zelfmedicatiehypothese’ wordt vaak vermeld wanneer het gaat over de relatie tussen ADHD en 

middelenmisbruik. Het begrip kent echter zeer uiteenlopende invullingen en interpretaties. Belangrijk is dat deze 

hypothese een bruikbaar perspectief levert om de invloed en bijdrage van een aantal emotionele en 

psychologische factoren in en aan het verslavingsproces te begrijpen. De zelfmedicatiehypothese wil de bijdrage 

van biogenetische of socio-culturele etiologische factoren of theorieën niet ontkennen, maar kan door haar 

aandacht voor emotionele en psychologische componenten de andere perspectieven op een zinvolle wijze 

aanvullen.  

2.3.6.1. Definiëring 
 

De zelfmedicatiehypothese heeft doorheen de jaren uiteenlopende interpretaties gekregen. Over het algemeen 

kan er een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds enge en anderzijds bredere conceptualiseringen van de 

hypothese.  

Een enge interpretatie van de hypothese focust voornamelijk op de farmacologische invloed van een specifiek 

middel op de klassieke kernsymptomen van een stoornis, zoals geformuleerd in de DSM. Specifiek voor ADHD 

gaat het dan om de farmacologische invloed van psychotrope stoffen op de impulsiviteit, hyperactiviteit en 

concentratieproblemen. Zo wordt bijvoorbeeld beweerd dat het gebruik van tabak de concentratie kan 

verbeteren, hetgeen een verklaring zou zijn voor het gegeven dat deze stof zo aantrekkelijk is voor personen met 

aandachtsproblemen (van de Glind et al., 2004).  

De zelfmedicatiehypothese werd echter in belangrijke mate geïntroduceerd door Khantzian (1985, 1997), een 

psychoanalytisch opgeleide psychiater die de hypothese een bredere invulling gaf. Hij zegt hierover het 

volgende; 

Self-medication factors occur in a context of self regulation vulnerabillities, primarily difficulties in 

regulating affects, self-esteem, relationships, and self-care. Persons with substance use disorders 

suffer in the extreme with their feelings, either being overwhelmed with painful affects or seeming not to 

feel their emotions at all. Substances of abuse help such individuals to relieve painful affects or to 

experience or control emotions when they are absent or confusing (Khantzian, 1997, p. 231). 
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Volgens dit verklaringsmodel gaan personen met psychische problemen m.a.w. middelen misbruiken om tijdelijk 

van pijnlijke gevoelens en ervaringen af te geraken, of om verwarrende of afgevlakte emoties beter te kunnen 

controleren. Zelfmedicatie zou dan voortkomen uit twee belangrijke dysfuncties: 

• Het onvermogen om eigen gevoelens te herkennen, tolereren/reguleren of uit te drukken  

• Het onvermogen om zelfvertrouwen, relaties of zelfzorg te reguleren 

 

Ook Donovan (1986) stelt dat het onvermogen om impulsen en gevoelens te reguleren twee structurele deficiten 

zijn die middelenmisbruik kunnen veroorzaken. Ook van personen met ADHD is geweten dat zij moeilijkheden 

ondervinden met betrekking tot het reguleren van emoties (Barkley, 1990) en impulsen. 

  

Aansluitend zegt Wilens (1998) dat er evidentie bestaat voor het idee dat het gebruik en misbruik van middelen 

in een aantal gevallen wordt ingezet vanuit een poging om tegemoet te komen aan de psychiatrische symptomen 

en de daarmee geassocieerde subjectieve ‘states of distress’. Het academische onderpresteren en de 

gedragsproblemen waarmee ADHD gepaard gaat, kunnen resulteren in conflicten met leeftijdsgenoten en/of 

volwassenen en demoralisering. Wilens (1998) stelt dat het mogelijk is dat een aantal individuen met ADHD een 

verslavingsproblematiek ontwikkelen als resultaat van deze emotionele, sociale en academische beperkingen 

(Wilens, 1998, p. 217).  

 

Belangrijk is dat Wilens (1998) hier de enge en bredere invulling verenigd in een overkoepelend kader. 

Middelenmisbruik wordt hier niet enkel in relatie gebracht tot de psychiatrische symptomen van een bepaalde 

stoornis, maar ook met ‘their associated subjective states of distress”. Wilens (1998) verwijst naar Biederman et 

al. (1995) wanneer hij stelt dat adolescenten met ADHD aangeven eerder alcohol of drugs te gebruiken om hun 

stemming te reguleren dan om een ‘high’ gevoel te verkrijgen (Biederman et al. 1995; Wilens et al. 1996). Horner 

& Scheibe (1997) vonden bijvoorbeeld significante verschillen tussen personen met en zonder ADHD voor wat 

betreft hun zelfbeeld voorafgaand aan het druggebruik. Individuen met ADHD rapporteerden een negatiever 

zelfbeeld voorafgaand aan hun gebruik en een verbeterd zelfbeeld tijdens het druggebruik in vergelijking met een 

controlegroep.  

2.3.6.2. Drug of choice 
 

Khantzian (1997) stelt verder dat iemands voorkeur voor een bepaalde drug o.a. te maken heeft met de 

psychofarmacalogische specificiteit van het middel. Zo zouden bijvoorbeeld stimulerende middelen een 

therapeutische werking hebben bij hyperactieve personen en individuen met een atypische bipolaire stoornis.  

Stimulantia zouden een kalmerende werking kunnen hebben en zo een tegenwicht kunnen bieden aan 

hyperactiviteit, emotionele labiliteit en aandachtstekorten bij personen met ADHD. Hij noemt dit patroon een 

“self-selection process”. Khantzian bouwt hiermee verder op het werk van Weider en Kaplan (1969), die eerder al 

spraken van “drug of choice” en Milkman en Frosch (1973) die de term “preferential use of drugs” hanteerden. 

 

Bewijzen voor zijn theorie vindt Khantzian (1997) in onderzoek dat verbanden aantoont tussen specifieke 

categorieën van psychiatrische stoornissen en drugvoorkeur.  Zo zou men in studies naar cocaïneverslaafden een 
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disproportioneel hoog aantal personen met affectieve stoornissen, ADHD en persoonlijkheidsstoornissen 

(Borderline – narcisme en antisociale persoonlijkheidsstoornis) terugvinden (Wilens et al., 1994; Weiss & Mirin, 

1984). Ook Rounsaville et al. (1991) vonden dat cliënten met ADHD oververtegenwoordigd zijn in de populatie 

van personen die in behandeling zijn voor een cocaïneverslaving. 34% van deze cocaïneverslaafden had 

eveneens ADHD.  Cocaïnegebruikers met symptomen van ADHD lijken bovendien een schijnbaar therapeutisch 

effect te ondervinden tijdens hun initiële gebruik. Ohlmeier (2008) vond bijvoorbeeld dat respondenten met 

ADHD een verbetering rapporteerden in hun ADHD-specifieke symptomen bij gebruik van cannabis en cocaïne.  

Hij verwijst verder naar onderzoek van Volkow et al. (2003) waarin evidentie wordt gevonden voor het idee dat 

cocaïnegebruik bij personen met ADHD een substantiële reductie van ADHD-symptomen veroorzaakt. Ohlmeier 

(2008) stelt dat cocaïne-inname leidt tot een postsynaptische stijging van de concentratie aan dopamine, hetgeen 

zorgt voor een vermindering van de ADHD-symptomen.  

 

Met name over dit onderdeel van Khantzian’s hypothese bestaat er heel wat controverse. Verschillende 

onderzoekers hebben immers aangetoond dat personen met ADHD geen significant verschillende voorkeur 

vertonen voor bepaalde middelen in vergelijking met individuen zonder ADHD (Schubiner, 2000; Ohlmeier, 2008, 

Biederman et al., 1997).  

 

Anderzijds stellen ook van de Glind et al. (2004) dat het gegeven dat stimulerende middelen zoals o.a. Rilatine en 

dextro-amfetamine een positieve invloed lijken te hebben op de symptomen van ADHD, een bevestiging vormt 

van de zelfmedicatiehypothese. Ook onderzoek van Coger et al. (1996) suggereert een mogelijk verband tussen 

ADHD, moeite bij het stoppen met roken en de zelfmedicatiehypothese: tabak zou de symptomen van ADHD 

verzachten en de concentratie verbeteren. Stoppen met roken daarentegen versterkt die symptomen zodanig dat 

de kans op terugval groot wordt. Het zal de aandachtige lezer duidelijk zijn dat de term zelfmedicatie hier weer 

een engere invulling krijgt. Het gaat om wat Henwood en Padgett (2007) ‘symptom-specific coping’ noemen, in 

tegenstelling tot ‘normative coping’. Deze laatste vorm beschrijven zij als “attempts to cope with or assuage 

painful feelings” (Henwood & Padgett, 2007, p. 163). ‘Symptom-specific coping’ daarentegen wordt door hen 

gedefinieerd als “dealing with symptoms of mental disorders” (Henwood & Padgett, 2007, p. 163). 

2.3.6.3. De zelfmedicatiehypothese vanuit een leertheoretisch kader 
 

Khantzian (1985, 1997) poneerde de hypothese dat zelfmedicatie mogelijk gemedieerd wordt door onbewuste 

processen: individuen worden aangetrokken door en kiezen die middelen die de aanwezigheid van onaangename 

gevoelens verminderen. Gedragswetenschappers stellen dat dit mechanisme van zelfmedicatie, dat door 

Khantzian beschreven werd als een onbewust proces, begrepen kan worden als een voorbeeld van negatieve 

bekrachtiging: de kans op middelengebruik stijgt naarmate het gebruik een vermindering of verdwijning van een 

aversieve conditie als gevolg heeft, zoals bijvoorbeeld onrust. Onderzoek van Busto & Sellers (1991) en Carey & 

Carey (1995) toont aan dat het idee van negatieve bekrachtiging van psychiatrische symptomen empirisch 

ondersteund wordt. Het gebruik van alcohol kan er bijvoorbeeld tijdelijk voor zorgen dat bepaalde angsten 

verminderen of verdwijnen (Busto & Sellers, 1991; Carey & Carey, 1995). Heel wat personen met angsten blijken 

net een hoog risico te lopen op alcoholmisbruik omwille van het mogelijke mechanisme van negatieve 

bekrachtiging (Roy-Byrne & Cowley, 1990; Schmidt et al., 1989). 
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Blume, Schmaling en Marlatt (2000) verwijzen daarentegen naar onderzoek van Miller, Eriksen en Owley (1994) 

waarin gesteld wordt dat een gevoeligheid voor bepaalde middelen er net voor kan zorgen dat psychiatrische 

symptomen ontstaan of versterkt worden. De psychiatrische symptomen zouden dan eerder het gevolg zijn van 

het middelengebruik, in plaats van eraan te zijn vooraf gegaan. Nichols (1983) stelt echter dat een product dat 

op korte termijn zorgt voor een vermindering van de psychiatrische symptomen, op lange termijn een 

onevenwicht tot gevolg kan hebben, waardoor de initiële symptomen versterkt worden. In de literatuur spreekt 

men van het zogenaamde ‘reboundeffect’. Mathew (1997) stelt bijvoorbeeld dat analgetische medicijnen, die er 

aanvankelijk voor zorgen dat hoofdpijn vermindert, na uitwerking een verhoging van pijn kunnen veroorzaken. 

Dit reboundeffect werd overigens ook gevonden voor de werking van psychostimulantia (Gillin, Pulvirenti, 

Withers, Golshan, & Koob, 1994). Blume et al. (2000) stellen dat dit reboundeffect consistent is met de principes 

uit de gedragswetenschappen. Middelengebruik wordt hier m.a.w. bestendigd door een intermittent negatief 

bekrachtigingschema, een vorm van bekrachtiging die vaak leidt tot zeer moeilijk uit te doven gedragsresponsen. 

Blume et al. (2000) stellen dat chronisch druggebruik vaak resulteert in tolerantie (verminderde bekrachtiging) en 

neurochemische veranderingen (versterking van de psychiatrische symptomen), hetgeen bijdraagt tot 

intermittente ‘symptom relief’ (Blume et al., 2000, p. 380). Dit mechanisme zou kunnen verklaren waarom 

cliënten hun gebruik vaak motiveren vanuit een poging tot zelfmedicatie, ondanks het gegeven dat zij op lange 

termijn een versterking van de symptomen rapporteren.  

2.4.  Probleemstelling en onderzoeksvragen 

 

Over de relatie tussen ADHD en middelengebruik en –misbruik zijn reeds heel wat onderzoekspublicaties 

verschenen.  Deze onderzoeken tonen aan dat het patroon van druggebruik en –misbruik bij personen met ADHD 

in belangrijke mate verschilt van dat van personen zonder ADHD. In eenzelfde lijn kan verondersteld worden dat 

ook de zelfgerapporteerde motieven voor en functies van druggebruik bij deze populatie verschillen wanneer men 

ze vergelijkt met de motieven en functies gerapporteerd door de algemene populatie van personen met een 

verslavingsproblematiek. Uit bovenstaand literatuuronderzoek blijkt echter dat onderzoek naar deze 

zelfgerapporteerde functies voor druggebruik bij personen met ADHD schaars is.  Het gebrek aan dit soort 

onderzoek heeft als gevolg dat preventie- en hulpverleningsmaatregelen voor deze populatie onvoldoende zijn 

uitgewerkt.  

In dit onderzoek beoogt men een exploratie van de zelfgerapporteerde motieven voor en functies  van 

druggebruik en -misbruik bij jongvolwassenen met ADHD.  Doelstelling is om op basis van de bevindingen die uit 

het onderzoek naar voren komen een aantal aanbevelingen te formuleren naar de praktijk. Volgende 

onderzoeksvragen staan centraal in dit onderzoek: 

 

• Wat rapporteren jongvolwassenen met ADHD als zijnde de functie(s) van hun gebruik van stimulerende 

middelen?   

 

Deze algemene onderzoeksvraag laat zich verder opsplitsen in de volgende bijkomende deelvragen:  
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• Hoe verloopt de academische en professionele loopbaan van deze jongvolwassenen met ADHD? 

• Zien jongvolwassenen met ADHD zelf een relatie tussen hun verslavings- en ADHD-problematiek? Hoe 

ervaren zij deze relatie? 
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HOOFDSTUK 3 METHODOLOGIE 

1. Methodologische achtergrond 

 

Om de geformuleerde onderzoeksvragen zo optimaal mogelijk te kunnen beantwoorden, werd in dit onderzoek 

gekozen voor de afname van kwalitatieve interviews.  

Methodologisch baseert dit onderzoek zich op de methoden en technieken uit de interpretatieve of 

geesteswetenschappelijke pedagogiek. Wardekker stelt in Levering en Smeyers (1999) dat de ‘kwalitatieve’ of 

interpretatieve traditie ervan uitgaat dat mensen handelen op grond van de betekenis die een bepaalde 

handelingssituatie voor hen heeft. Onderzoek dat vertrekt vanuit deze traditie tracht de sociale werkelijkheid te 

begrijpen en interpreteren vanuit de menselijke zingeving van de betrokkenen.  

In interpretatief onderzoek wordt vaak geopteerd voor een holistische benadering van het te bestuderen subject. 

De betekenis van een element wordt immers steeds mede bepaald vanuit het geheel waarin dit element zich 

begeeft en kan bijgevolg slechts ten volle begrepen worden vanuit dit geheel. Schuyten (2005) stelt: “Men denkt 

in termen van gehelen: alle gedragingen, perspectieven en definities van de onderzochten in een sociale situatie 

of systeem worden op elkaar betrokken; vanuit het ene element begrijpt men via de algehele samenhang het 

andere.” (Schuyten, 2005, p. 17).  

Rekening houdend met de vooropgestelde onderzoeksvragen, waarin een exploratie van de beweegredenen van 

de respondenten ten aanzien van de functies van het middelengebruik centraal staat, biedt kwalitatief onderzoek 

de meest geschikte ingangspoort om toegang te krijgen tot deze subjectieve betekenisverlening van en door de 

respondenten. Meer specifiek werd ervoor gekozen om te werken met een belevingsonderzoek, een vorm van 

onderzoek die door Eggermont (1999) beschreven wordt als een onderzoek waarin gevraagd wordt naar de 

manier waarop mensen betekenis verlenen aan een specifieke situatie of gebeurtenis. 

2. Respondenten 

 

2.1. Rekrutering 

 

De onderzoeker beoogde een exploratie van de functies van het gebruik van psychostimulantia bij een klinische, 

verslaafde populatie van jongvolwassenen met ADHD. Om deze doelstelling te operationaliseren, werden 10 

Nederlandstalige respondenten gerekruteerd uit het ontwennings-, behandelings-, en ambulant woonprogramma 

van ADIC. ADIC staat voor ‘Antwerps Drug Interventie Centrum’ en is een psychosociaal revalidatiecentrum voor 

personen met een verslavingsproblematiek. De voorziening richt zich op gebruikers van illegale drugs. Het 

ontwenningsprogramma richt zich op mannen en vrouwen ouder dan 17 jaar. Het behandelingsprogramma is 

bestemd voor personen tussen 17 en 35 jaar.  

In verband met de samenstelling van de steekproef dient vermeld te worden dat de selectie van deze steekproef 

kan bekeken worden als een vorm van purposeful sampling (Huston en Rowan, 1998): individuen die relevante 
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informatie konden verschaffen over een aantal thema’s die centraal stonden in de onderzoeksvraag, werden door 

de onderzoeker in de studie geïntegreerd op basis van een selectiemethodiek die ‘criterion sampling’ wordt 

genoemd: de respondenten dienden aan volgende criteria te voldoen: 

• De leeftijd van de respondenten diende zich te situeren tussen 18 en 35 jaar 

• De respondenten dienden voorafgaand aan het onderzoek gediagnosticeerd te zijn met ADHD 

o alvorens de verslavingsproblematiek zich had gemanifesteerd of; 

o door een verslavingsarts met deskundigheid inzake de diagnosestelling van ADHD bij 

volwassenen met een verslavingsproblematiek  

• De respondenten dienden ervaring te hebben met het gebruik of misbruik van psychostimulantia.  

 

Het beperkte aantal respondenten komt enerzijds voort uit de beschikbare tijd van de onderzoeker en was 

anderzijds gelieerd aan de al dan niet aanwezigheid van potentiële deelnemers binnen ADIC. Nadien bleek echter 

dat de grootte van de proefgroep voldoende was om tegemoet te komen aan het criterium van ‘theoretische 

verzadiging’ (Strauss & Corbin, 1990 in Meyrick, 2006): Na 8 interviews kwam er geen nieuwe relevante 

informatie meer naar boven. 

De respondenten werden –middels een positieve diagnose (ADHD)- na afronding van het diagnostisch proces, 

door ADIC kort geïnformeerd over de inhoud van het onderzoek. Vervolgens werd aan iedere respondent 

gevraagd of hij/zij bereid was tot deelname. Na een positieve bevestiging van bereidheid tot deelname aan het 

onderzoek, werd de onderzoeker door ADIC telefonisch op de hoogte gebracht en werd een afspraak vastgelegd.  

 

2.2. Kenmerken van de steekproef 

 

Uiteindelijk konden 10 respondenten worden gerekruteerd die bereid waren deel te nemen aan dit onderzoek, 

waaronder 8 mannen en 2 vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 28 jaar. Het grootste deel van de respondenten 

(n=6) verbleven tijdens het onderzoek residentieel op de ontwenningsafdeling. Deze 6 respondenten waren ten 

minste 4 weken clean voor de aanvang van het diagnostisch onderzoek. Van de overige 4 respondenten 

verbleven er 2 in het behandelingsprogramma (residentieel) en werden 2 respondenten ambulant begeleid.  

 

Alle respondenten werden voorafgaand aan het onderzoek gediagnosticeerd met ADHD. Slechts 2 deelnemers 

kregen een diagnose ADHD voor de verslavingsproblematiek zich had gemanifesteerd. De overige 8 respondenten 

werden gediagnosticeerd door Dr. Vermassen, verslavingsarts binnen ADIC. Dr. Vermassen beschikt over heel 

wat ervaring op het vlak van diagnosestelling van ADHD bij volwassenen met een verslavingsproblematiek en 

volgde tevens bijkomende opleidingen en vorming in deze materie.  

 

Alle respondenten scoorden positief op de Nederlandse ‘zelfrapportage vragenlijst voor ADHD bij volwassenen’ 

(Kooij en Buitelaar, 1997).  De respondenten werden na een positieve screening verder gezien voor diagnostiek. 
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Buiten de hierboven vernoemde vragenlijst, die als screeningsinstrument slechts een indicatie geeft van ADHD, 

werden voorafgaand aan dit onderzoek nog andere instrumenten voorgelegd aan de cliënten, dewelke niet verder 

zullen worden besproken.  

 

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van het opleidingsniveau, de gebruikelijke bron van inkomsten, de leef- 

en juridische situatie van de respondenten. In tabel 2 vervolgens, wordt het voornaamste product, de leeftijd van 

het eerste gebruik van het voornaamste product, intraveneus gebruik en het behandelingsverleden weergegeven. 

3. Onderzoeksprocedure 

 

3.1. Het interview 

 

Om de onderzoeksvragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, werd gekozen voor de afname van 

kwalitatieve interviews. De interviews kunnen gesitueerd worden binnen wat door Kelchtermans ‘de biografische 

methode’ wordt genoemd. 

3.1.1. De biografische methode 

Kelchtermans omschrijft de biografische methode als  “een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij men data 

verzamelt en analyseert, die de subjectieve perceptie en beleving reveleren van levenservaringen voor de 

respondent” (Kelchtermans in Levering & Smeyers, 1999, p. 133). De term verwijst volgens Kelchtermans naar: 

[…] een brede waaier van onderzoekstechnieken of bronnen voor het verzamelen van gegevens, 

bijvoorbeeld autobiografieën, dagboeken, brieven, levensloopvragenlijsten, interviews, foto’s, film-  

video-opnamen. De meest karakteristieke techniek is evenwel het biografisch interview (life history 

interview): een uitvoerig, diepgravend, meestal quasi of ongestructureerd interview over de 

levensgeschiedenis van de respondent (Kelchtermans in Levering & Smeyers, 1999, p. 133). 

Dit life history interview vormde het hart van de onderzoeksprocedure. Indien men de subjectieve perceptie en 

betekenisgeving in een biografie tot zijn recht wil laten komen, ligt een keuze voor biografische interviews voor 

de hand (Kelchtermans in Levering & Smeyers, 1999). 

3.1.2. Inhoud van de interviews 

Aan de respondenten werd gevraagd om terugblikkend (retrospectief) te reflecteren op hun leven en zo hun 

levensverhaal te reconstrueren, met aandacht voor de chronologie in dit verhaal.  

Met enerzijds het oog op het beantwoorden van de onderzoeksvraag en om anderzijds de mogelijkheid te 

behouden vergelijkingen te maken tussen de verschillende levensverhalen, werd in de interviews een zekere 

opbouw en structuur aangebracht (semigestructureerde interviews). Elk interview bevatte eenzelfde topiclijst 

waarin thema’s werden gespecificeerd die tijdens het interview door de onderzoeker aan de orde zouden worden 

gesteld.  Deze topics hadden in de eerste plaats betrekking op de redenen, functies, beweegreden, verklaringen 

en motieven die volwassenen met ADHD aanhalen ten aanzien van hun gebruik en misbruik van 

psychostimulantia. Zoals reeds aangegeven spreekt men in het Engels ook wel over  ‘perceived reasons for 
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substance abuse’ (Laudet et al., 2004). De functies werden bevraagd aan de hand van 3 verschillende domeinen: 

sociale relaties, academische en professionele prestaties en gemoedstoestand en stemming. Er werd bovendien 

een onderscheid gemaakt tussen redenen en motieven die werden aangehaald ten aanzien van het initiële 

gebruik en de motieven en functies van het gecontinueerde gebruik. 

 

Om een tweede onderzoeksvraag te beantwoorden, met name de vraag ‘Hoe verloopt de academische en 

professionele loopbaan van deze jongvolwassenen met ADHD?’, werden voornamelijk de prestaties, het gedrag, 

de relaties met leerkrachten, medeleerlingen en oversten, het zelfbeeld en de algemene loopbaan 

(studierichtingen, zitten blijven, aantal jobs, ontslagen,…) geëxploreerd. De keuze voor deze onderzoeksvraag 

kwam voort vanuit een poging om te begrijpen in welke mate moeilijkheden op vlak van academisch of 

beroepsmatig functioneren volgens de respondenten hebben bijgedragen aan de verslavingsproblematiek.  

De volgorde waarin deze thema’s aan bod zouden komen, stond niet vast. Deze was immers afhankelijk van het 

gespreksverloop.  De topiclijst (zie bijlage) was bovendien weinig gestructureerd, met als doel de spontane 

conversatie en mogelijke onverwachte wendingen in het gesprek niet te beperken. Het voordeel van dit 

topicgestuurde interview is dat de beperkte tijd zo optimaal mogelijk kon worden ingezet voor een meer 

diepgaande informatieverzameling. 

 

3.1.3. Afname van de interviews 

Het onderzoek vond plaats in een gesprekskamer op de ontwenningsafdeling van ADIC. Voorafgaand aan het 

interview werd de respondent door de onderzoeker geïnformeerd over het doel van het onderzoek, de inhoud van 

hun bijdrage, de tijdsduur en werkwijze. Zo werd door de onderzoeker zeer sterk benadrukt dat het om een 

belevingsonderzoek ging, waarin de onderzoeker m.a.w. voornamelijk geïnteresseerd is in de subjectieve 

ervaringen en percepties van de respondent. De onderzoeker achtte dit belangrijk, gezien de ervaring dat heel 

wat cliënten die reeds een lange hulpverleningsgeschiedenis achter de rug hebben, vaak verwijzen naar wat 

professionals of hulpverleners over hen aan hypotheses hebben geformuleerd, onafhankelijk of zij zichzelf hierin 

al dan niet herkennen. Ook werd aan iedere respondent schriftelijk toestemming tot participatie gevraagd via de 

informed consent (zie bijlage).  

 

Vervolgens ging het interview van start. Gemiddeld nam een interview anderhalf uur in beslag. Na afloop van dit 

interview werd aan de respondent toestemming gevraagd om een kopie te maken van de levensverhalen (zie 

3.3.2.). Ook werd toestemming gevraagd om gebruik te maken van de beschikbare Dartsgegevens en 

anamnestische informatie.  

 

3.2. Andere databronnen 

 

De informatie verkregen uit de interviews, werd tijdens de data-analyse aangevuld met gegevens uit Darts, 

anamneses en geschreven levensverhalen. Volgens Wardekker (1999) zou triangulatie (het via verschillende 

wegen tot het resultaat komen) de interne validiteit van het onderzoek ten goede komen. De anamneses en 

levensverhalen werden vergeleken met de informatie verkregen uit de interviews, met als voornaamste doel de 

invloed van de onderzoeksrelatie op de verkregen resultaten te controleren. Verder stond het gebruik van deze 
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alternatieve databronnen toe om de verkregen informatie te vervolledigen en op die manier de interpretatie te 

bevorderen. 

3.2.1. DARTS 

De ‘Vlaamse Vereniging Behandelingscentra Verslaafdenzorg’ (V.V.B.V.) verzamelt sinds 1988 op een 

systematische wijze gegevens over druggebruikers in de aangesloten centra. Het initiatief voor de opbouw van dit 

registratiesysteem werd genomen door ADIC, De Spiegel, De Sleutel en De Kiem. Ondertussen hebben ook een 

heel aantal andere centra zich aangesloten. Oorspronkelijk werd dit initiatief ‘VLIS-DC’ (Vlaams Informatie 

Systeem- Drugvrije centra) genoemd, maar sinds 1997 kreeg het registratiesysteem de naam ‘DARTS’. DARTS 

staat voor Drug Aid RegisTration System (Thienpont, 2003). Het computerprogramma bestaat uit een aantal 

invulschermen die de belangrijkste kenmerken van cliënten scoren bij aanmelding, bij de start en beëindiging van 

de behandeling in gespecialiseerde drughulpverleningcentra.  Heel wat van deze variabelen komen ook terug in 

de Europ-ASI. De 7 schalen van dit screeningsinstrument kunnen bijgevolg eveneens in Darts gescoord worden. 

 

Volgende variabelen werden relevante geacht voor dit onderzoek: socio-demografische gegevens (geslacht van 

de respondenten, leeftijd, leefsituatie en justitiële situatie), socio-economisch profiel (opleidingsniveau, 

gebruikelijke bron van inkomsten) en druggebruik van de respondenten (voornaamste product bij opname, 

leeftijd eerste gebruik van voornaamste product, intraveneus gebruik en behandelingsverleden).  

 

3.2.2. Levensverhalen 

Gedurende hun opname op ADIC, wordt van de cliënten verwacht dat zij stilstaan bij zichzelf, de periode voor het 

gebruik, moeilijke levensgebeurtenissen, de mechanismen achter hun gebruik enz… Om deze doelstelling 

concreet gestalte te geven, is het onder andere de gebruikelijke procedure dat cliënten doorheen hun opname 

een levensverhaal schrijven. Net zoals in de biografische methode, is het centrale uitgangspunt daarbij dat 

menselijk handelen betekenisvol handelen is, dat mede bepaald wordt door de levensgeschiedenis of biografie 

(ervaringen uit het verleden en verwachtingen betreffende de toekomst). Anders dan bij het door de respondent 

neergeschreven levensverhaal, is de kwaliteit van de onderzoeksrelatie in de biografische onderzoeksmethode 

essentieel. Waar het neergeschreven levensverhaal gestalte krijgt zonder enige inmenging of sturing van 

buitenaf, staat deze wederkerigheid net centraal in de biografische methode. Dit betekent o.a. dat het probleem 

van ‘indringendheid’ inherent deel uitmaakt van biografisch onderzoek. Hoe diep mag en kan men als 

onderzoeker graven in de persoonlijke levensgeschiedenis en –belevingen van de respondent? Omdat de data die 

verzameld worden via biografisch onderzoek inherent intersubjectief zijn en mede afhankelijk zijn van de 

totaalsituatie (de verteller, de luisteraar, de vragen die gesteld worden,…), werden deze geschreven 

levensverhalen door de onderzoeker vergeleken met de gegevens uit de interviews. Op deze manier kon de 

invloed van de onderzoeksrelatie op de verstrekte informatie nader worden bekeken. In het merendeel van de 

cases bleek de informatie uit beide bronnen overeen te stemmen.  

 

3.2.3. Anamneses 

Gedurende het anamnestische interview vertelt de cliënt zijn voorgeschiedenis en relevante gebeurtenissen of 

omstandigheden aan de arts. Deze anamnese komt tot stand doordat de arts gerichte vragen stelt aan de cliënt. 
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De voorgeschiedenis van het gebruik, voorgaande behandelingen, medische voorgeschiedenis, ouderlijk gezin, 

relaties, opleiding, schulden & justitie komen daarbij onder meer aan bod. De gegevens uit de anamneses 

werden voornamelijk gebruikt om eventueel ontbrekende informatie aan te vullen.  

4. Data-analyse 

 

De interviews werden opgenomen op minidisk en vervolgens letterlijk uitgetypt.  Op basis van de interviewtopics 

en de trefwoorden die na een eerste lezing van de uitgetypte interviews naar voren kwamen, werd een 

boomstructuur opgesteld die de belangrijkste thema’s en categorieën van redenen/motieven/functies van het 

gebruik en misbruik van psychostimulantia omvatte. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de 

gerapporteerde motieven en redenen van de respondenten voor hun initiële gebruik van psychostimulerende 

middelen en anderzijds de gerapporteerde functies van het gecontinueerde gebruik en misbruik van 

psychostimulantia. Ook de ervaringen met betrekking tot de academische en professionele loopbaan werden 

gecategoriseerd. Deze boomstructuur werd gebruikt voor de analyse van de onderzoeksgegevens.  

Vervolgens werd ervoor geopteerd om de data op een manuele manier te analyseren. Aangezien dit onderzoek 

vertrekt van een holistische zienswijze ten aanzien van de te bestuderen subjecten, en men er m.a.w. vanuit gaat 

dat de betekenis van een element steeds mede bepaald wordt door het geheel waarin dit element zich bevindt, 

achtte de onderzoeker het belangrijk om de context van de interviews te bewaren. Het beperkte aantal 

respondenten (n=10) maakte dat een manuele data-analyse bovendien ook haalbaar was.   

De gedestilleerde categorieën die werden ondergebracht in een boomstructuur, kregen allen een verschillende 

kleur toegekend. Tekstfragmenten uit de interviews die betrekking hadden op een specifieke categorie, werden in 

een overeenkomstige kleur gemarkeerd. Op die manier kon worden voorkomen dat de zingevingen van de 

respondenten zouden worden geïsoleerd van de context en sfeer waaraan zijn hun bestaan te danken hebben, 

maar kon anderzijds toch enige uniformiteit en mogelijkheid tot vergelijking worden bewerkstelligd.  

Om de privacy van de respondenten te respecteren, werd ervoor gekozen om bij de rapportage van de 

onderzoeksbevindingen slechts gebruik te maken van een aantal quotes of citaten om de geïdentificeerde 

categorieën te illustreren. Hier werd een ethische keuze gemaakt, die evenwel als gevolg heeft dat de 

zingevingen tijdelijk, na interpretatie door de onderzoeker, van hun context worden geïsoleerd. 
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Tabel 1 

 

RESPONDENTEN  OPLEIDINGSNIVEAU  GEBRUIKELIJKE BRON VAN 
INKOMSTEN 

LEEFSITUATIE  JUSTITIELE SITUATIE 

• Man, 33 jaar  beroeps secundair of vroeger 
lager middelbaar 
 

RVA Alleen Zaak nog in behandeling*** 

• Man, 32 jaar  beroeps secundair of vroeger 
lager middelbaar 
 

RVA Alleen Vrij 

• Man, 31 jaar  Technisch onderwijs (TSO) 
 

Ziekte/ invaliditeit Met ouders Vrijheid Onder Voorwaarden 

• Man, 30 jaar  beroeps secundair 2e graad 
of vroeger lager middelbaar  
 

RVA Met familie Zaak nog in behandeling 

• Man, 28 jaar  lager onderwijs 
 

Ziekte/ invaliditeit Met ouders Met juridisch verleden** 

• Man, 27 jaar  Algemeen  secundair 
onderwijs 
 

Eigen broepsactiviteiten Alleen Vrij 

• Man, 26 jaar°  beroepssec onderwijs 3e 
event,l 4e graad/deeltijds 
leren 
 

OCMW Alleen Zonder juridisch verleden* 

• Vrouw, 25 jaar  beroepssec onderwijs 3e 
event,l 4e graad/deeltijds 
leren 
 

RVA Alleen Vrij 

• Vrouw, 24 jaar°  Technisch onderwijs (TSO) Andere familieleden Met ouders Vrij 

• Man, 24 jaar  beroeps secundair 2e graad 
of vroeger lager middelbaar 

Ziekte/ invaliditeit Met ouders  Zaak nog in behandeling 

• *Zonder juridisch verleden: De persoon heeft geen strafblad. Hij of zij heeft in het verleden nog niet in aanraking geweest met het justitiële apparaat. 
• ** Met juridisch verleden: De persoon heeft in het verleden al een veroordeling opgelopen. 
• *** Zaak nog in behandeling: Dit is te situeren in het kader van het vooronderzoek. Er hebben bijvoorbeeld al een huiszoeking en verschillenden 

verhoren plaatsgevonden maar de persoon heeft nog geen ‘oproep’ gekregen om zich op parket of rechtbank te melden. 
• ° Diagnose ADHD vóór de manifestatie van de verslavingsproblematiek.  



Tabel 2 

 

RESPONDENTEN VOORNAAMSTE 
PRODUCT 

LEEFTIJD 1e GEBRUIK 
VOORNAAMSTE 

PRODUCT 

OOIT GEINJECTEERD/ 
MOMENTEEL 

INJECTEREND** 

BEHANDELINGSVERLEDEN 

• Man, 33 jaar Cocaine  16 jaar Nooit geïnjecteerd Reeds eerder opgenomen in ander centrum 

• Man, 32 jaar Cocaine / 
Heroine 

16 / 17 jaar Ooit geïnjecteerd maar 
niet recent 

Reeds eerder opgenomen in ADIC 

• Man, 31 jaar MDMA /  Heroine 25 jaar Ooit geïnjecteerd maar 
niet recent 

Reeds eerder opgenomen in ADIC 

• Man, 30 jaar Cocaine 20 jaar Nooit geïnjecteerd Reeds eerder opgenomen in ander centrum 

• Man, 28 jaar Amfetamine 
/Cocaine 

19 jaar Ooit geïnjecteerd maar 
niet recent 

Eerste opname voor drugsmisbruik 

• Man, 27 jaar Amfetamine 15 jaar Nooit geïnjecteerd Reeds eerder opgenomen in ADIC 

• Man, 26 jaar Andere 
stimulantia*** 

13 jaar Nooit geïnjecteerd Reeds eerder opgenomen in ADIC 
Reeds eerder opgenomen in ander centrum 

• Vrouw, 25 jaar Amfetamine 14 jaar Recent geinjecteerd Reeds eerder opgenomen in ADIC 

• Vrouw, 24 jaar Andere 
stimulantia*** 

13 jaar Nooit geïnjecteerd Reeds eerder opgenomen in ander centrum 

• Man, 24 jaar Cocaine 18 jaar Nooit geïnjecteerd Eerste opname voor drugsmisbruik 

• * Frequentie gebruik: Frequentie van het druggebruik gedurende de laatste  30 dagen voor het in behandeling gaan 
• **Ooit geïnjecteerd/momenteel injecterend: Referentieperiode: laatste 30 dagen voor de behandeling. Het betreft injectiegedrag van alle middelen, 

niet alleen de voornaamste. Injectie om medische redenen uitgezonderd (bv. omwille van diabetes) 
• *** Andere stimulantia: Bij beide respondenten ging het aanvankelijk om voorgeschreven gebruik van Rilatine in het kader van de ADHD-

behandeling. De klinische dosis werd door de respondenten vrij snel  en op eigen initiatief opgevoerd tot niet-klinische dosissen.  
 



 

HOOFDSTUK 4 DE RESULTATEN 
 

In dit deel worden de bevindingen uit de interviews besproken. De gedestilleerde thema’s en categorieën 

fungeren daarbij als analyse-eenheid en zullen geïllustreerd worden aan de hand van letterlijke citaten van de 

respondenten. Om de anonimiteit van de geïnterviewden te respecteren, werden alle namen weggelaten. Naast 

de citaten werd tussen haakjes het geslacht (m/v) van de respondent en de leeftijd vermeld. Het is niet de 

bedoeling om de uitspraken van deze beperkte groep te generaliseren naar alle jongvolwassenen met ADHD die 

middelen gebruiken. Evenmin is het de intentie van dit onderzoek om ADHD voor te stellen als de enige 

etiologische factor in het ontwikkelen van een verslavingsproblematiek. Dit onderzoek beoogt wel een weergave 

te geven van de betekenisgeving van jongvolwassenen met ADHD ten aanzien van hun gebruik van 

psychostimulantia.  

1.1. Motieven voor en functies van het gebruik van psychostimulerende middelen 

 

1.1.1. Motieven/redenen voor het initiële gebruik 

1.1.1.1. Nieuwsgierigheid als belangrijke drijfveer 

 

Tekstfragmenten werden aan de categorie ‘nieuwsgierigheid/experimenteren’ toegekend wanneer het 

belangrijkste motief voor het initiële gebruik in hoofdzaak voortkwam uit eigen nieuwsgierigheid. Het merendeel 

van de respondenten verwijst naar nieuwsgierigheid als motief voor het eerste gebruik. Uit de citaten kan 

afgeleid worden dat deze nieuwsgierigheid niet perse wordt aangewakkerd door leeftijdsgenoten. Het merendeel 

van de respondenten verwijst naar een intrinsieke nieuwsgierigheid: 

“Ja die eerste keer dat was op een feestje met een vriendin die  ik van de vakschool kende. Wij hebben dat op een feestje 
eigenlijk gewoon zelf gevraagd aan iemand. Dat was via via dan. Ja de eerste keer was ik gewoon nieuwsgierig, een beetje 
experimenteren hé?!” (V, 25j) 

Volgende respondent geeft aan dat zijn nieuwsgierigheid naar drugs reeds zeer vroeg in zijn levensloop aanvang 

kende. Hij kadert het, net zoals een aantal andere respondenten, binnen zijn fascinatie voor ‘illegale’ dingen: 

“Ik had een film gezien van de ‘the doors’, en daar gebruiken ze nogal heel veel in en dan was ik negen jaar en dat vond ik 
toen al heel interessant, echt daar was ik al heel erg nieuwsgierig naar en ja dan ook via vrienden op school hé?!” (M, 28j) 

1.1.1.2. De invloed van omgevingsfactoren 
 

De invloed van omgevingsfactoren op het initiële gebruik kan zich situeren op verschillende niveaus. Volgende 

respondent is de enige die het initiële gebruik motiveert vanuit een verlangen om erbij te horen:  

“Het was nieuwsgierigheid en wat stoer doen denk ik, er willen bijhoren waarschijnlijk.” (M, 24j) 

Een tweede groep respondenten gaf aan dat het initiële gebruik gedreven werd door het gegeven dat 

druggebruik de norm is binnen de context waarin de respondent functioneert (familiaal of peergroup). Voor 
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volgende respondent bleek de initiatie in het druggebruik een vanzelfsprekendheid. In zijn vriendenkring was 

druggebruik eerder regel dan uitzondering: 

“Goh, ja waarom nam ik dat de eerste keer? Het was gewoon de gewoonte denk ik, iedereen deed dat naar mijn weten.” (M, 
33j) 

Volgende respondent koppelt zijn fascinatie voor druggebruik aan de omgevingsnorm. De ‘criminele’ levensstijl 

van o.a. zijn broer en neef, een levensstijl waar ook druggebruik een prominente plaats in had, bleek zijn 

bijzondere interesse te wekken:  

“Ik had in mijn familie zo een paar mensen die al wat ouder waren en met verkeerde dingen bezig waren, in de gevangenis 
hadden gezeten enzo… Mezelf daar een beetje aan opgetrokken… Vooral men neven en broer…” (M, 32j) 

Een laatste motief dat betrekking had op de omgeving, bleken de verwachtingen vanuit de omgeving te zijn. Aan 

dit onderzoek namen 2 respondenten met een Rilatine- afhankelijkheid deel. Door beide respondenten werd het 

initiële gebruik van Rilatine gemotiveerd vanuit de verwachtingen van de omgeving. Nadat de respondenten een 

officiële ADHD- diagnose hadden gekregen, werd hen Rilatine voorgeschreven. Beide respondenten gaven aan 

dat ze aanvankelijk niet gelukkig waren met dit voorstel tot medicatiegebruik. Het waren voornamelijk de 

verwachtingen van ouders en leerkrachten die hen hebben doen overgaan tot deze farmacologische behandeling. 

Volgende respondent ervoer dan ook een zekere vorm van kwaadheid ten aanzien van zijn ouders, die er volgens 

hem van overtuigd waren dat Rilatine de enige oplossing was voor hem: 

“In het begin wou  ik die pillen  zelfs niet nemen… Maar mijn  ouders waren wel  voorstander, alle  ze  zaten niet altijd op 
eenzelfde lijn, maar toch… In het begin vergat ik mijn Rilatine vaak te nemen, ma dan stond mijn moeder wel klaar met da 
pilleke ze, die vergat dat niet.” (M, 26j) 

In eenzelfde lijn met wat in vorig citaat werd vermeld, blijken ook bij volgende respondent de verwachtingen van 

ouders doorslaggevend te zijn geweest bij de stap naar het medicatiegebruik: 

“Kvind da heel  raar als  ik er  zo over nadenk… Toen die psychologe en den dokter  zeiden dat  ik ADHD had en dat  ze mij 
Rilatine gingen  voorschrijven,  ja alle,  ik wou da ni…  Ik vond da een grellig  idee da die medicatie mij  zouden veranderen 
snapte? Maar toch ben ik het beginnen nemen, in de eerste plaats omdat mijn ouders dat wouden denk ik.” (V, 24j)  

1.1.1.3. De medierende rol van impulsief gedrag  
 

In de categorie ‘symptoomspecifieke coping’ (zie 2.2.) werden o.a. fragmenten ondergebracht waarin verwezen 

wordt naar druggebruik vanuit een poging om de impulsiviteit, kenmerkend voor ADHD, te verminderen.  In deze 

categorie ‘impulsiviteit’ daarentegen, gaat het om tekstfragmenten waarin de initiatie van het druggebruik 

verklaard wordt vanuit de eigen impulsiviteit of het niet stilstaan bij de schadelijke consequenties of gevolgen van 

het druggebruik. Hier gaat het m.a.w. niet om druggebruik vanuit een poging een specifiek effect te 

bewerkstelligen. Een belangrijk deel van de respondenten ziet de eigen impulsiviteit als een belangrijke oorzaak 

van het gebruik en misbruik van psychostimulantia.  

Voor volgende respondenten blijkt ‘het niet stilstaan bij de consequenties’ een cruciale factor te zijn geweest bij 

de initiatie van het middelengebruik en –misbruik: 
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“Goh ja die cocaïne, ik dacht gewoon echt niet na bij de gevolgen hé, ik deed maar op, eigenlijk vanuit mijn impulsiviteit, ja 
echt zeker, ik was ook heel gemakkelijk beïnvloedbaar…” (M, 27j) 

“Ik dacht gewoon niet na over de consequenties… Ik wilde da misschien ook niet hé…? Ja ik denk dat andere mensen beter 
en meer zouden nadenken voor ze met zoiets beginnen.” (M, 31j) 

 

1.1.2. Redenen/motieven/functies gecontinueerd gebruik 

1.1.2.1. De invloed van omgevingsfactoren 
 

Het feit dat druggebruik de norm is binnen de omgeving, blijkt niet alleen een rol te spelen bij de initiatie in het 

gebruik van psychostimulantia, maar ook bij het gecontinueerde gebruik ervan. Naarmate het druggebruik en –

misbruik vordert, blijkt het sociale netwerk van de meeste respondenten zich stilaan te beperken tot ‘gebruikers’. 

Volgende respondent stelt, in aansluiting met datgene wat door de meeste respondenten werd aangegeven, dat 

dit gegeven de stap naar een clean leven aanzienlijk bemoeilijkt: 

“Kheb wel een paar keer op mezelf proberen afkicken maar dat lukte dan maar effe… Goh ja, het probleem was dat ik altijd 
terug met diezelfde mensen omging hé, heel beïnvloedbaar… Iedereen deed dat daar…dat was echt de gewoonte.”  (M, 33j) 

Een aantal respondenten gaven meer of minder expliciet aan dat ze door de omgeving bekrachtigd worden 

wanneer zij gebruikt hebben. Enigszins opmerkelijk is dat deze positieve bekrachtiging vanuit de omgeving 

voornamelijk wordt vermeld door de respondenten met een Rilatine- afhankelijkheid.  

Volgende respondent stelt in een eerste citaat zeer expliciet dat het gebruik van Rilatine consequent positief werd 

bekrachtigd door positieve opmerkingen van leerkrachten: 

“Als  ik Rilatine had genomen  reageerden de  leerkrachten  zeer positief op mij,  ik werd bijna gestimuleerd om Rilatine  te 
nemen. ” (M, 26j) 

Uit volgend citaat mag blijken dat bekrachtiging van het Rilatine-gebruik ook plaatsvindt door het uitblijven van 

negatieve consequenties:  

“ […] twee uur geschiedenis of twee uur wiskunde na mekaar, ’s morgenvroeg, dus wat deed ik, twee pillekes ineens, patat, 
klaar… Gebeurde dat niet, dan werd ik waarschijnlijk naar de directeur gestuurd, dan begon ik, ja dan was ik niet mee dan…” 
(M, 26 j) 

Sociale bekrachtigers blijken ook voor volgende respondent een belangrijke rol te hebben gespeeld bij het 

gecontinueerde gebruik van Rilatine. Uit volgende citaten blijkt overigens ook dat niet alleen de respondent 

bekrachtigd wordt. Door de positieve consequenties waarmee het gebruik van Rilatine gepaard gaat (verbeterde 

schoolse prestaties, zelfvertrouwen), blijken ook de ouders en leerkrachten van de respondent bekrachtigd te 

worden in het stimuleren van hun zoon/dochter/leerling voor wat betreft het voortzetten van de farmacologische 

behandeling: 

“Op  het  begin  nam  ik  eigenlijk  alleen maar  Rilatine  in  functie  van  het  studeren…  Examens, maar  ook  om  de  lessen  te 
volgen… Mijn prestaties gingen er echt mee omhoog en da gaf mij veel zelfvertrouwen…  Iedereen uit mijn omgeving was 
ook trots, hetgeen mij nog meer stimuleerde om die Rilatine te nemen natuurlijk… Eindelijk zeiden mensen is iets goed over 
mij… Ik wist dat dat voor mijn ouders ook een enorme opluchting was, want voordien zag het er allemaal heel somber uit, 

 32 



 

mijn schoolse carrière dan hé… Mijn ouders zaten met de handen in hun haar… En nu ging het plots allemaal veel beter…” 
(V, 24j) 

 “Mijn omgeving,  allé de leerkrachten, bijvoorbeeld die van wiskunde die zei ‘pakt is een pilleke maat’. Ja als ik een pilleke 
had gepakt dan was ik, dan kon je met mij praten, dus ja die hadden zoiets van ‘pakt uw pilleke…’” (M, 26j) 

1.1.2.2. Coping 

• Farmacologische invloed van psychostimulantia op ADHD- specifieke kenmerken 

Van ‘symptoomspecifieke coping’ wordt gesproken wanneer de respondent het initiële gebruik impliciet of 

expliciet motiveert vanuit een poging om aan de kernsymptomen van ADHD tegemoet te kunnen komen.  In de 

eerste plaats gaat het m.a.w. om druggebruik met als doel het verbeteren van de concentratie, het verminderen 

van hyperactiviteit of mentale onrust en impulsiviteit. Minder vanzelfsprekend is echter de keuze van de 

onderzoeker om ook tekstfragmenten die verwijzen naar druggebruik vanuit een poging om verveling weg te 

nemen onder te brengen in deze categorie. Reden hiervoor is dat heel wat respondenten frequent verwezen naar 

hun voortdurende zoektocht naar ‘prikkels’, ‘kicks’ en ‘extremen’.  Een belangrijk deel van de respondenten gaf 

aan dat zij bij gebrek aan extreme prikkels snel verveling of zelfs depressieve gevoelens ervaren. De onderzoeker 

koos ervoor om deze verwijzingen te interpreteren als een symptoom dat kenmerkend of eigen is aan de ADHD-

problematiek.  

‐ Wegnemen van de mentale onrust 

Het merendeel van de respondenten geeft aan dat het gebruik van stimulerende middelen de mentale onrust die 

zij ervaren tijdelijk vermindert of wegneemt: “Ja dat snuiven, ik werd daar rustig van, ook in mijn hoofd.” (M, 24j) 

Deze mentale onrust kan door een aantal respondenten moeilijk gespecificeerd worden. Het gaat over een zeer 

algemeen gevoel van voortdurende onrust. Andere respondenten omschrijven deze mentale onrust als een 

continue neiging om te piekeren. Bij een laatste groep respondenten uit deze mentale onrust zich voornamelijk in 

een chaotische omgang met dagdagelijkse verwachtingen. 

“Ik was  iemand  die  eigenlijk  altijd maar  aan  het  nadenken was…  Piekeren,  piekeren  en  piekeren… Met  coke  stopte  da 
eindelijk…  Echt rust…” (M, 30j) 

Een aantal respondenten verwijzen voor deze mentale onrust naar frequente stemmingswisselingen. Het gaat 

m.a.w. om een gebrek aan emotionele stabiliteit:  

“Ik was heel vaak aan het nadenken… Ja  ik voelde mij echt constant onrustig  in mijn hoofd… Dat had  ik als klein kind al… 
Met die Rilatine werd ik veel rustiger, ik voelde die chaos in men hoofd verdwijnen en kon me op andere dingen focussen in 
plaats van  te verdrinken  in mijn chaotische en wisselvallige gedachten en vooral gevoelens… Als kind had  ik bijvoorbeeld 
vaak last van schuldgevoelens ten aanzien van mijn ouders.” (V, 24j) 

Volgende respondent verwijst naar de ‘verhelderende’ effecten van speedgebruik, met name op zijn omgang met 

de dagdagelijkse dingen van het leven. Speedgebruik gaf hem het gevoel ‘normaal’ te zijn: 

“Terwijl dat dat nu allemaal veel meer chaotisch  is hé?  Ik slaagde er met speed veel beter  in om alles  in orde te brengen, 
gewoon dagdagelijkse dingen…” ( M, 31j) 
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Vaak wordt er bij dit soort uitspraken verwezen naar de inspanningen waarmee het op orde stellen van sociale 

administratie, zoals belastingen, mutualiteiten en werkloosheidsuitkeringen in het dagdagelijkse leven gepaard 

gaat. Het gebruik van stimulerende middelen zou een hulpmiddel zijn in een poging om deze zaken toch op orde 

te brengen:  

“En van die speed werd ik veel kalmer, rust en met verschillende dingen rustig kunnen bezig zijn… Terwijl ze mij zonder niet 
teveel moesten vragen want dan deed ik het niet.” (M, 31j) 

‐ Verbeteren van de concentratie en/of mentale prestaties 

Alle respondenten hebben het over een verbeterde concentratie ten gevolge van speed-,  cocaïne- of 

Rilatinegebruik. Het gebruik van psychostimulantia met als doel het verbeteren van de concentratie, werd zowel 

vermeld in de context van het academische als van het professionele functioneren. In principe gaat het bij deze 

verwijzingen steeds om druggebruik met als doel het verbeteren van de prestaties. 

Volgend citaat illustreert hoe stimulerende middelen door een aantal respondenten worden ingezet om de 

concentratie op school of voor schoolse activiteiten te bevorderen: 

“Het effect van speed op school was dat ik me beter kon concentreren, beter bij de les blijven euh minder spanning. Ik denk 
vooral om toch wat aandachtig te blijven op de momenten dat ik er dan toch was.”  (V, 25j) 

Het gebruik van speed stelde volgende respondent in staat om de schoolse leerstof beter te onthouden. Zonder 

gebruik van stimulerende middelen verliep het memoriseren van deze leerstof beduidend moeizamer:  

“Op school nam  ik ook speed,  ik was veel geconcentreerder, rustiger, dingen blijven ook bij…  Ik kreeg echt het gevoel van 
‘wow ik snap dat hier allemaal’. En dan schreef ik dat op en een week later wist ik dat nog allemaal. Terwijl ik daarvoor altijd 
moest blokken blokken blokken voor ik er iets in kreeg en onder speed wist ik het er een week na nog altijd.” (M, 28j) 

Volgende respondent geeft aan dat het gebruik van speed een oplossing bood voor zijn nonchalance en gebrek 

aan concentratie op het werk: 

“Op het werk hielp mij da om constant bezig  te blijven hé?!  Ik koos dan ook altijd  jobs waar de werkdruk heel hoog  lag, 
lange  dagen,  zwaar werk,…  zonder  speed maakte  ik  ook  heel  veel  fouten,  alle  kon  ik  niet  geconcentreerd werken,  veel 
nonchalanter….” (M, 30j) 

In volgend citaat verwijst een respondent expliciet naar het prestatiebevorderende potentieel van speed: 

“Ja  speed,  het wordt  als  nen  drug  beschouwd, ma  het  is  een  amfetamine  gewoon  eigenlijk  hé,  wat  ne  coureur  pakt 
tegenwoordig om wat meer spieren te krijgen is eigenlijk just hetzelfde… Het gaat om beter te presteren, en dat doe je ook 
met die speed…  Beter presteren, baas is eindelijk kei content…” (M, 24j) 

Volgende respondent stelt dat cocaïnegebruik voor hem gepaard ging met een soort van ‘opluchting’. Zonder 

cocaïne was het volharden of volhouden van een bepaalde activiteit zo goed als onmogelijk:  

“Die coke dat gaf mij gelijk een bangelijk gevoel,… Met die coke kon ik eindelijk is dingen afmaken, iets wat ik daarvoor nooit 
niet deed, da was zo van ‘ier een beetje, daar een beetje,…” (M, 30j)  

Voor volgende respondent ging het gebruik van Rilatine gepaard met spectaculaire verbeteringen in de schoolse 

prestaties. Het gevolg van deze plotse ‘omwenteling’ in haar schoolse carrière ten gevolge van het 

Rilatinegebruik, resulteerde in een psychologische afhankelijkheid ten aanzien van deze medicatie: 
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“Ik haalde goeie punten, alle echt bangelijk goeie punten zelfs… In een klap geraakte ik door dat middelbaar en heb ik ervoor 
gekozen om rechten te gaan studeren… Tijdens die studies escaleerde mijn Rilatinegebruik enorm… Al mijn zelfvertrouwen 
zat eigenlijk  in da pilleke,  ik had het gevoel dat  ik niks maar dan ook niks  zonder da pilleke kon, voornamelijk voor wat 
betreft het studeren dan… Het hielp mij enorm om mij te concentreren…” (V, 24j) 

‐ Ontsnappen aan de verveling/ verhogen van motivatie en  interesse 

Opvallend is dat een groot deel van de respondenten het gebruik koppelt aan gevoelens van verveling, gebrek 

aan interesse en motivatie. Het gebruik van stimulerende middelen zou dan voortkomen vanuit het verlangen om 

deze negatieve affecten of vervlakking te verminderen of op te heffen. Voor zo goed als alle respondenten lijkt 

het snel ervaren van verveling als een rode draad doorheen het leven te lopen.  

Voor volgende twee respondenten blijkt het gebruik van stimulerende middelen een hulpmiddel bij de invulling 

van ‘lege momenten’. Het gebruik van psychostimulantia stelt hen in staat om zich bezig te houden met 

uiteenlopende zaken: 

“Maar ook altijd, ja je bent ook altijd bezig hé? Dat is ook een van de leuke effecten van speed, je kunt je met alles, het is 
eender  wat  bezig  houden.  Je  kan  dagen  zitten  tekenen  of  dagen  playstation  zitten  spelen,  speed  was  voor  mij  een 
ongelooflijk goede ontsnapping aan de verveling… Ik ging ook niet meer naar school of niks, ik had niets om handen, en met 
die speed had ik wel ineens zin in vanalles.” (M, 28j) 

In een zelfde lijn met bovenstaand citaat wordt in volgende quote geïllustreerd hoe een gebrek aan bezigheden 

(school, werk) door het merendeel van de respondenten als een ‘risicofactor’ wordt ervaren: 

“Als  ik mij  thuis  verveelde,  hetgeen  vaak  gebeurde,  dan  nam  ik  Rilatine,  of  na  een  tijd  2  of  3  en  dan  begon  ik wat  te 
studeren… Soms in mijn cursussen, soms iets willekeurig op internet da mij interesseerde…” (V, 24j) 

Volgende respondenten plaatsen het gebruik van stimulerende middelen binnen hun zoektocht en drang naar 

extremen. Ook zonder het gebruik van stimulerende beleven zij plezier in een aantal vrijetijdsactiviteiten, maar 

het gebruik van deze producten blijkt een extra ‘dimensie’ aan dit initiële plezier toe te voegen;   

“ […] ik heb ongelooflijk veel plezante dingen gedaan in mijn leven, wij gingen regelmatig paintballen, wij gingen regelmatig 
kajakken,…  Alle dat waren allemaal plezante dingen maar ik moest er toch altijd drugs voor pakken om het dan toch nog 
net iets plezanter te maken. Genoeg is nooit niet genoeg voor mij.” (M, 28j) 

“Ik wist heel veel van spelers en we hadden daarover discussies, en  ik voerde die het  liefste met Rilatine. Euh alle,  ja dat 
werd eens zo interessant. Ik had dat op dat moment niet nodig maar dat was dan fijner om daarover te praten, dat verhoogt 
je interesses, zelfs in je hobby’s…” (M, 26j) 
 

Ook volgende respondent heeft het over haar behoefte naar extremen. Het dagdagelijkse leven brengt voor haar 

onvoldoende stimulatie met zich mee: 

“Zonder speed was alles zo saai, verveling: school, werken, thuiskomen, TV kijken…  Nee er moesten dingen gebeuren, ook al 
waren dat soms zelfs heel erge dingen… Beter dan verveling!” (V, 25j) 

Uit bovenstaand citaat blijkt dat verveling voor deze respondent, in aansluiting met datgene wat door het 

merendeel van de respondenten wordt aangegeven, in de eerste plaats betrekking heeft op zaken die routine 

inhouden en/of vaak langdurige inspanningen vereisen. Voor het grootste deel van de respondenten gaat het om 

een gebrek aan interesse voor wat betreft schoolse activiteiten. Het gebruik van stimulerende middelen wordt 
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ingezet om de interesse te verhogen en blijkt in het merendeel van de gevallen ook effectief te resulteren in een 

verhoogde interesse: 

“Tot ik merkte dat ik op school alles ineens veel interessanter en leuker begon te vinden… Dat had ik nog nooit gevoeld… Ik 
had zo’n aversie voor school, studeren, taken… Het interesseerde me gewoon niet… Met die Rilatine had ik ineens goesting 
om naar school te gaan, zin om te leren,….” (V, 24j) 

Ook door volgende respondent wordt het gebruik van stimulerende middelen gemotiveerd vanuit zijn 

aanvankelijke aversie voor schoolse zaken. Het gebruik van psychostimulantia zorgde ervoor dat de respondent 

zelfs plezier kon beleven in een aantal schoolse vakken: 

“ […] dan was ik super gemotiveerd om nog dingen voor school te doen, hoewel ik echt niet graag voor school werkte, ik zag 
dat nooit niet  zitten, maar  onder de  speed wel… Onder de  speed maakte  ik  op  een weekend oefeningen  voor  een heel 
semester. Dat ging allemaal vanzelf. Goh en tijdens school ging  ik tijdens de middag dan effe naar buiten en dan pakte  ik 
een lijntje en dan gingen sommige vakken gewoon veel gemakkelijker, sommige vakken vond ik dan écht plezant.” (M, 31j) 

Door een belangrijk deel van de respondenten wordt ook melding gedaan van een gebrek aan motivatie om te 

gaan werken. Hoewel er aanvankelijk nog sprake lijkt van enige motivatie, neemt deze motivatie snel af wanneer 

de situatie meer bekend wordt. Het gebruik van stimulerende middelen wakkert de motivatie aan en neemt de 

verveling weg: 

“In die bandencentrale heb ik ook gewoon een jaar constant onder de speed zitten werken…  Ja ik was meer gemotiveerd, ik 
deed dat eigenlijk om het niet beu te worden.” (M, 24j)  

“Op het werk werd vooral die verveling minder door de coke, echt die verveling  (zucht). Als  ik er efkes ben,  ik verveel mij 
direct, echt waar die motivatie is weg, dan zet ik mij er ook niet meer voor in. Met coke ben ik ten eerste veel gemotiveerder 
[…]” (M ,28j) 
 

Voor heel wat respondenten blijkt het overigens geen vanzelfsprekendheid om zichzelf te motiveren om 

administratieve zaken op orde te brengen, zoals ook uit volgend citaat mag blijken: 

 
“Die cocaïne gaf mij echt een goei gevoel… Zin om van alles in orde te brengen, dingen die ik daarvoor niet belangrijk vond 
maar die wel van mij verwacht werden. Met cocaïne kon  ik daar ook daadwerkelijk aan beginnen  tot het  in orde was…. 
Bijvoorbeeld mijn administratieve toestanden enzo…” (M, 32j) 

Het gebruik van cocaïne geeft ook volgende respondent ‘zin’ om een aantal zaken in orde te brengen, een gevoel 

dat hij zonder het gebruik van cocaïne nooit heeft ervaren: 

“Als ik iets gepakt had, een lijn, dan ging dat allemaal beter, alles ging beter. Ge snuift een lijntje en dan denk je ‘o.k., wat 
ga  ik nu doen?’. Ge ziet die papieren  liggen en ge doet die binnen, geen probleem…   En  ja,   voor de  rest zie  ik dat nooit 
zitten.” (M, 28j) 

Volgende respondent stelt dat het gebruik van Rilatine hem in staat stelt om ‘iets te voelen’ bij wat hij koopt of 

onderneemt. Waar andere mensen volgens hem plezier kunnen beleven in kleine dingen, is het gebruik van 

Rilatine voor hem hier een noodzakelijke voorwaarde toe: 

 
“En toen kwam er weer ne serieuze drang naar Rilatine… Echt verveling jong, ppfff… Mensen zeiden ook ‘wat doede gij nu 
met  uw  geld,  gij  koopt  dit,  gij  koopt  dat,  DVD’s,  al  die  genotsmiddelen  om  het  zo  te  zeggen’…  Hetgeen  voor mij  niet 
aanvoelde als genotsmiddelen,  ik vond dat allemaal saai…  Ik moest wel naar Rilatine grijpen om  iets te voelen van wat  ik 
kocht…” (M, 26j). 
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Verder in het interview stelt hij: 

 
“Eigenlijk gewoon  is genieten van de kleine dingen. Dat ging anders niet. Bijvoorbeeld een boek  lezen, dat was  iets wat  ik 
daarvoor nooit deed, nooit geen zin in had…No way!”  (M, 26j) 

 
Het mag, op basis van bovenstaande bevindingen, duidelijk zijn dat het gebruik van stimulerende middelen voor 

het merendeel van de respondenten een faciliterende functie heeft voor wat betreft het inlossen van 

dagdagelijkse verwachtingen. Niet zelden wordt er door de respondenten verwezen naar een chronisch gebrek 

aan motivatie en stimulatie in hun leven. Het ‘gewone’ leven lijkt weinig voldoening te bieden.  

 

• Psychostimulantia en de vlucht van (secundair) opgelopen schade 

Naast symptoomspecifieke coping werd vaak melding gedaan van druggebruik met als primaire doel het 

verzachten van verdriet of negatieve gevoelens. Deze negatieve emoties hielden mogelijk maar niet noodzakelijk 

verband met de ADHD-problematiek. In deze categorie werden tekstfragmenten ondergebracht die verwijzen 

naar druggebruik vanuit een poging om niet te hoeven stilstaan bij de reeds aangerichte schade, om verdriet 

rond relationele problemen of mislukkingen te verzachten, schuldgevoelens te verdringen… 

‐ Onzekerheid 

Voor volgende respondent komt het gebruik van cocaïne voort uit een poging om zich minder onzeker te voelen. 

Een voortdurende preoccupatie met hoe anderen over haar denken, belemmerde haar om onbezonnen plezier te 

maken: 

“Zonder coke was ik heel onzeker en was ik altijd bezig met hoe ik overkwam en dan zat ik altijd te denken en die coke liet 
dat effe verdwijnen, dat was gemakkelijker. Soms was  ik met coke gewoon hoe andere precies waren zonder coke. Ik was 
dikwijls heel jaloers als ik mensen zag die zich waren aan het amuseren en plezier maakten en die zich wel goed voelden en 
ja dat was soms heel lastig en confronterend.” (V, 25j) 

Een tweede respondent verwijst naar een algemeen gevoel van onzekerheid en een gebrek aan zelfvertrouwen 

ten gevolge van zijn leerstoornis:  

“Ik was ook iemand die heel onzeker was, over alles zowat denk ik, over dingen opschrijven enzo, rond mijn dyslexie dan, op 
mijn woorden komen vond ik ook heel moeilijk… En dat ging dan beter als ik wat coke snoof…” (M, 33j) 

Ook onzekerheid op vlak van relaties lijkt soms aanleiding te geven tot het gebruik van psychostimulantia. Het 

gebruik van speed en cocaïne geeft een aantal respondenten het gevoel dat ze ‘iets te zeggen hebben’.   

 “In relaties had ik ook wel het gevoel dat ik socialer werd door de speed. Ik kon uren over dingen praten waar ik normaal 
niet over zou praten… Ik voelde mij zelfzekerder denk ik… In relaties was  ik nogal nen afhankelijke, mij direct vastklampen 
enzo… Als die relatie dan kapot was liet ik alles vallen…” (M, 32j) 
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‐ Regulatie van pijnlijke gevoelens 

Twee respondenten zien het gebruik als een vlucht van de voortdurende opmerkingen die ze kregen ten gevolge 

van hun ADHD-problematiek. Deze opmerkingen zorgde bij heel wat respondenten voor gevoelens van verdriet 

en waardeloosheid. Het gebruik van psychostimulantia stelt deze respondenten in staat om deze pijnlijke 

gevoelens te reguleren of te ontvluchten: 

“Mmmm… Gewoon alles wat ze  je zeggen, al de opmerkingen die  je krijgt rond slordigheid en alles wat  je niet goed doet,  
dat je je dat minder aantrekt hé? Een soort van vlucht omdat iedereen altijd commentaar had en ik het gevoel had dat dat 
onterecht was…” (M, 33j) 

Ook uit volgend citaat mag afgeleid worden dat frequente negatieve opmerkingen uit de omgeving bij de 

respondenten vaak resulteren in een ‘machteloos’ gevoel.    De respondenten geven vaak aan dat ze, ondanks 

inspanningen, toch steeds op dezelfde opmerkingen stuitten. Het gebruik van stimulerende middelen doet de pijn 

verzachten: 

 
“Het was nooit niet goed… Ik kreeg vaak opmerkingen op school, nota’s, mijn ouders klaagden veel dat ik rommel maakte en 
men best niet deed… Door mijn gebruik trok ik mij van zo’n opmerkingen effe  niks meer aan…” (V, 24j) 

Na jarenlang druggebruik en misbruik blijken heel wat respondenten zich bewust te worden van de reeds 

aangerichte schade. Vaak heeft deze schade betrekking op een gebrek aan een gedegen basisopleiding en/of 

diploma door het vroegtijdig stopzetten van het secundair onderwijs en het oplopen van aanzienlijke financiële 

schulden. Het gebruik en misbruik van middelen wordt op dat ogenblik een poging om deze aangerichte schade 

te ontvluchten of te vergeten. 

 Verlies van vrienden en van het vertrouwen vanuit familiale netwerken 

 
“Ja ik wilde veel vergeten hé?! Ik wilde de schade die ik had aangericht misschien niet onder ogen zien, mijn cleane vrienden 
die mij hadden laten vallen, geen diploma…” (M, 24j) 

Zoals ook in volgend citaat wordt vermeld, blijkt een gebrek aan vertrouwen en ondersteuning van vrienden of 

familieleden aanleiding te geven tot frequenter gebruik en misbruik:  

“Mijn vader zei op den duur constant van ‘ge kunt niks, ge zijt ne nietsnut’ maar als ik gebruikt had raakte mij dat echt niet 
meer. En dat is ook de reden waarom ik dat nog meer ben beginnen doen.” (M, 28j) 

Voor een heel aantal respondenten blijkt ‘eenzaamheid’ een belangrijke risicofactor te zijn voor het gebruik en 

misbruik van stimulerende middelen: 

“Liefdesverdriet, maar niet alleen voor een lief, maar ook voor vrienden en vriendinnen, eenzaamheid, mensen die ik zwaar 
gekwetst had en die met mij niets meer te maken wouden hebben, euh eenzaamheid was een grote valkuil voor mij.” (M, 
28j) 

 Mislopen van relaties 

 
Naarmate het gebruik vordert, lijkt het sociale netwerk van de respondent zich steeds meer te beperken tot 

gebruikerscontacten. Een relatie met een niet-gebruikende partner blijkt vaak niet langer houdbaar:  
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“Ik zag dat mijn vriendin steeds meer aandacht begon te hebben voor anderen, ze weende ook bij anderen, terwijl ze dat 
vroeger  alleen  bij mij  deed,  en  ik werd  daar woest  van,  ik werd  daar  agressief  van…Ik wilde  haar  krampachtig  bij mij 
houden… Ik was al zoveel verloren… Ik voelde ook afkeuring, achterdochtigheid… Kheb dat altijd gevoeld, tja…” (M, 26j) 

Een aantal respondenten stellen dat ADHD-gerelateerde symptomen aanleiding hebben gegeven tot het mislopen 

van relaties. Volgende respondent geeft bijvoorbeeld aan dat het mislopen van zijn relatie in de eerste plaats te 

maken had met zijn gebrek aan orde: 

 “In  het  begin was  dat  dan  vooral  snuiven maar  vanaf  het moment  dat  ik  ben  beginnen  basen  is  de miserie  pas  echt 
begonnen. Ik wilde alles vergeten, mijn relatie was toen ook pas gedaan. Ja wij woonden samen en dat kuisen en wassen dat 
zag  zij niet  zitten, want  ja  ik  liet altijd mijne  rommel  liggen,  ik was  zo  slordig en  zij had geen  zin om dat allemaal op  te 
ruimen hé…” (M, 33j) 

Het mislopen van relaties zorgt bij het merendeel van de respondenten vaak voor een escalatie van het 

druggebruik en –misbruik: 

“Maar  ja, mijn  vriend gebruikte  constant,  ik heel  veel  verdriet omdat dat niet  lukte  tussen ons en dan ben  ik heel  zwak 
geworden en ben ik terug hervallen, en veel erger dan daarvoor eigenlijk.” (V, 25j) 

 Oplopen van financiële schulden 

 
Het merendeel van de respondenten die deelnamen aan dit onderzoek, gaf aan aanzienlijke schulden te hebben 

opgebouwd ten gevolge van verkeersovertredingen, het niet betalen van rekeningen etc… Het gebruik van 

stimulerende middelen wordt een poging om niet te hoeven stilstaan bij deze financiële moeilijkheden: 

 
“Ik  had  enorm  veel  boetes  voor  snelheidsovertredingen,  en  ik  vind  dat  zo  raar  dat  ik mij  daar  totaal  niks  van  aantrok 
eigenlijk en  ik betaalde die gewoon niet… Ook veel autoaccidenten enzo… Dan heeft mijn vader mij verplicht om naar het 
OCMW te gaan voor budgetbegeleiding, afbetalingsplannen opstellen enzo…Hij deed dat eerst allemaal voor mij maar die 
was dat beu…En die coke gaf mij dan nen uitweg om daar ni bij stil te staan hé…” (M, 33j) 

 Vroegtijdig stopzetten van secundair onderwijs 

Een aantal respondenten geeft aan het moeilijk te hebben met het feit dat ze geen diploma middelbaar onderwijs 

behaalden. Ook in het beroepsleven beperkt dit hun mogelijkheden en kansen aanzienlijk: 

“Pppff ik had niks in handen hé!?  Khad zelfs geen diploma van het middelbaar onderwijs. Da frustreerde mij omdat ik het 
gevoel had da ik veel verder had kunnen geraken als ik wa beter men best had gedaan. Omdak geen diploma had kon ik ook 
ni echt veel interessante jobs doen en da werd ik serieus moe…” (M, 24j) 

Een aantal respondenten gaven aan dat ze, mede omwille van deze soms onoverzienlijke schade, geen enkele 

reden meer zagen om het gebruik en misbruik stop te zetten. De stap naar een clean leven lijkt onoverbrugbaar:  

“En dan moet ge beginnen aan heel die puinhoop die er is in uw leven… Dat kon ik niet aan… In de Spiegel was er dan ook ne 
begeleider waar ik mee in de klas had gezeten vroeger… Die kon dat niet vatten hoe ik was afgetakeld… En ook voor mij was 
dat bijzonder confronterend… Wat die dan bereikt had…, Ik had zelfs geen diploma van het middelbaar, alle, snapte?” (M, 
26j) 

Uit bovenstaande citaten blijkt dat de secundaire gevolgen van enerzijds de ADHD-stoornis en anderzijds het 

middelenmisbruik vaak aanleiding geven tot substantiële moeilijkheden. Deze moeilijkheden vormen vaak 

aanleiding tot intenser en frequenter middelenmisbruik in een poging om de aangerichte schade te ontvluchten. 
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1.1.2.3. Fysieke effecten 

 
Uitspraken werden aan deze categorie toegekend wanneer de respondent door zijn/haar gebruik van 

psychostimulantia expliciet een aantal fysieke effecten wilde bereiken. ‘Wakker blijven’ is het door de 

respondenten vaakst geciteerde fysieke effect: 

 “Die XTC ben ik nooit op school beginnen pakken ofzo, maar die amfetamines wel hé! Als ik dan in de week constant uitging 
en niet wakker kon blijven tijdens de les ging ik tussen de lessen door effe naar buiten en ik bleef dat gewoon heel de week 
door pakken…”(M, 32j) 

Eén respondent geeft aan dat het gebruik van speed hem in staat stelde om beter te slapen: 

“Ik kon er beter van slapen ook, ik pakte echt veel en dat was echt goeie, en ik moest een lijn pakken voor ik in mijn bed ging 
liggen of ik kon echt niet slapen. En iedereen verklaarde mij voor zot, maar ik sliep goed. En als ik dat niet deed dan bleef ik 
heel de nacht wakker…” (M, 28j) 

Een aantal respondenten stellen dat het gebruik van stimulerende middelen een positieve invloed had op het 

seksuele genot: “Soms deed ik dat ook wel eens voor de seks. Ja, onder Rilatine was het fysieke effect veel beter…” (M, 26j) 

1.1.2.4. Jarenlang drugsmisbruik: gebruik als ‘primaire levensbehoefte’ 

 
Opvallend is dat de respondenten de eerste fases van gebruik en afhankelijkheid vaak linken aan een aantal 

specifieke functies. Naarmate het gebruik en misbruik vordert, vermeldt het merendeel van hen dat na jarenlang 

gebruik ‘gewoonte’ de belangrijkste drijfveer wordt. Het gebruik en misbruik maakt inherent deel uit van het 

leven en wordt beschouwd als een primaire levensbehoefte. Specifieke functies lijken hier niet meer aan de orde 

en vaak resulteert het gebruik ook niet meer in de gewenste functies waardoor het aanvankelijk gemotiveerd 

werd: 

“Op mijn werk, goh ik heb van alles gebruikt op mijn werk, maar het meeste coke. Ik nam dat eigenlijk gewoon omdat ik niet 
anders kon, ik moest gebruiken om te kunnen functioneren, ook al was ik ook een echt wrak wanneer ik onder invloed was. 
Ik functioneerde niet beter…” (M, 31j) 

 

1.2. Gepercipieerde relatie tussen verslaving- en ADHD-problematiek   

 

1.2.1. Kennis van de respondenten omtrent de ADHD-diagnose 

Aan de respondenten werd ter afsluiting van het interview gevraagd of ze zelf een relatie zagen tussen hun 

gebruik en misbruik van psychostimulantia enerzijds, en de ADHD-problematiek anderzijds. Alvorens deze vraag 

te stellen, achtte de onderzoeker het wenselijk om de kennis van de respondenten met betrekking tot ‘ADHD’ te 

bevragen. 

Alle respondenten bleken minstens een vaag begrip te hebben van wat deze stoornis omvatte. Het merendeel 

van de deelnemers aan dit onderzoek bleek een vrij genuanceerd beeld te hebben over de diagnose, hetgeen 

mag blijken uit volgende uitspraken: 
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“Concentratiestoornissen,  hyperactief,  impulsief…  Vooral  die  impulsiviteit  is  heel  erg  bij  mij  ja,  heel  impulsief.  Nooit 
nadenken voor ik iets ga doen. Ik krijg iets in mijn kop en dat moet gebeuren hé, altijd zo geweest! (…) Dat was weer zo’n 
impulsief gedrag hé?! het zat in mijn hoofd en ik wou weg. Dat is altijd zo geweest ze, echt veel voorbeelden. Dingen zeggen 
zonder  erover na  te denken  en dan  komt het  er dikwijls ook  verkeerd uit hé?!  En  soms gewoon ook aan  een  stuk door 
babbelen hé! Das echt erg, soms komen woorden er gewoon omgedraaid uit omdat ik zo snel wil zijn, daar heb ik wel heel 
veel moeite mee. Ook duizend dingen tegelijkertijd willen zeggen, dat is niet altijd zo simpel ze?!” (V, 25j) 

In het merendeel van de uitspraken wordt voornamelijk de ‘impulsiviteit’ kenmerkend geacht voor ADHD. 

Volgende respondent geeft, in aansluiting met datgene wat door een aantal andere respondenten werd gesteld, 

aan dat deze impulsiviteit door hem niet als storend werd ervaren:  

“Euhm, rusteloos, niet kunnen concentreren, niet kunnen stilzitten, altijd met mijn vingers wriemelen, ook altijd extremen 
opzoeken, niets  is genoeg, ook op momenten dat  ik moet blijven zitten gewoon rechtstaan en wegwandelen, geen  jobkes 
kunnen houden, wisselende relaties, al die dingen,… Dus dat was, ja ik kan nu niet al die dingen opnoemen maar dat zijn zo 
de dingen die echt heel goed bij mij passen, ook  impulsiviteit,  ja  impulsiviteit,  zeker. Maar  ik  vind dat dat meer  in mijn 
voordeel is geweest dan in mijn nadeel. Ik heb ongelooflijk plezante dingen gedaan eigenlijk gewoon door impulsief te zijn.” 
(M, 28j) 

Bij een beperkt aantal respondenten was het antwoord eerder vaag, ook wanneer de onderzoeker het initiële 

antwoord verder trachtte te bevragen: 

“Mensen die zich moeilijk kunnen concentreren op iets… da’s eigenlijk alles…of ja misschien gevoelig zijn…Ja ze kunnen mij 
gemakkelijk raken, dat had ik als kind ook al…” (M, 33j) 

“Mmmm het staat voor attention def…. Ppff  ja  ik weet het niet exact.  Ik weet wel dat er veel misvattingen bestaan over 
ADHD, veel mensen denken dat het allemaal hyperactieve personen zijn, terwijl dat niet zo is.” (M, 30j) 

Alle respondenten zagen een relatie tussen hun diagnose ADHD en het middelengebruik en –misbruik. Belangrijk 

is echter dat een groot deel van de respondenten expliciet aangaf dat de aanwezigheid van ADHD naar hun 

aanvoelen weliswaar gedeeltelijk een rol had gespeeld in het ontstaan en ontwikkelen van hun 

verslavingsproblematiek, doch niet in die mate dat de verantwoordelijkheid voor de gehele 

verslavingsproblematiek kon worden toegeschreven aan ADHD- gerelateerde factoren. 

1.2.2. De medierende rol van impulsiviteit  

Een aantal respondenten verwijst voor de relatie tussen ADHD en middelenmisbruik naar de impulsiviteit als 

medierende factor. Volgende respondent stelt dat de aanwezigheid van ADHD er volgens hem voor heeft gezorgd 

dat hij niet stilstond bij de consequenties van zijn gedrag, waaronder zijn druggebruik. De behandeling van ADHD 

acht hij bijgevolg cruciaal: 

“Goh beide werken elkaar zeker en vast  in de hand hé?  Ik denk dat die  impulsiviteit mij naar het gebruik heeft gedreven 
omdat ik niet bij de consequenties stilstond hé?! …Allé ge sta gewoon ni stil bij uzelf hé…!? Daarom vind ik het wel belangrijk 
om mijn ADHD aan te pakken, zodat ik terug wat meer kan stilstaan bij de dingen die ik heb gedaan of bij de oorzaken…” 
(M, 32j) 

Volgende respondent acht zijn impulsieve karakter verantwoordelijk voor het feit dat zijn druggebruik zeer snel 

geëvolueerd is naar drugsmisbruik:   

 “Ik denk wel dat die ADHD voor een deel mijn verslaving heeft veroorzaakt, vooral dat impulsief zijn denk ik. Ik denk dat. Ik 
heb drugs en  illegale dingen als kind al  redelijk  interessant gevonden, maar  ik denk wel dat dat  impulsieve daar mee  te 
maken heeft, ik denk dat een minder impulsieve mens niet zo snel en niet direct zoveel zou gebruiken als ik…” (M, 28j) 

 41 



 

1.2.3. De zoektocht naar extremen 

Een aantal respondenten hebben het over ‘een zoektocht naar extremen’ die ze kenmerkend achten voor mensen 

met ADHD en koppelen dit verlangen naar extremen ook aan het eigen gebruik: 

“Ik denk dat ADHD’ers ook heel zuchtig kunnen zijn, in alles, ook in hun gebruik. En ja, alles moet nu gebeuren hé!? Pakt dat 
je een verslaving neemt, als je dat hoort bij andere ADHD’ers, ook bij men eigen, wij zijn destructief in een verslaving hé?! 
Denk  ik  toch... Qua gebruik hé, dat wij nog harder gaan,  ja wij  leven sneller of hoe moet  ik dat zeggen, wij verliezen ons 
eigenlijk,  in  praten,  in  dansen,  in  alles…  Het  is  een  voortdurende  zoektocht  naar  extremen.  Ik  kon  ook  zonder  Rilatine 
gepassioneerd vertellen ze, maar Rilatine geeft daar een extra dimensie aan he! En als ADHD’er wilt ge altijd meer, u nog 
beter voelen, die extremen…” (M, 26j) 

1.2.4. De farmacologische invloed van stimulerende middelen 

Volgende respondenten verwijzen voor deze relatie expliciet naar de farmacologische effecten van 

psychostimulantia op de ADHD-symptomen. Het gebruik van stimulerende middelen werd ingezet om de ADHD-

symptomen in te perken: 

“Euhm  nervositeit…  Ze  spreken  altijd  over  hyperactiviteit  als  het  over  ADHD  gaat, maar  ik  heb  eigenlijk meer  last  van 
nervositeit, maar dat werd dus minder als ik gebruikt had…” (M, 28j) 

“En van die speed werd  ik veel kalmer, rust en met verschillende dingen rustig kunnen bezig zijn terwijl ze mij zonder niet 
teveel moesten vragen want dan deed ik het niet. Die drugs hebben mijn ADHD voor een stuk kunnen inperken denk ik.” (V, 
25j) 

In volgend citaat vergelijkt een respondent de effecten die speed bij hem teweegbrengen met de effecten van 

speed op ‘anderen’. Hij verwijst in zekere zin naar de veronderstelde paradoxale effecten van stimulerende 

middelen op personen met ADHD: 

 “Ik heb zo is een week alleen speed genomen en ik heb mij nog nooit zo rustig gevoeld als toen. Andere mensen die schieten 
recht en die worden hyperactief, ik pak een lijn speed en ik lig plak in mijne zetel en ik kom er niet meer uit.”  (M, 28j) 

Zoals uit volgend citaat mag blijken, houden de prestatiebevorderende effecten van Rilatine voor volgende 

respondent ook een zeer gevaarlijk misbruikpotentieel in. Door het gegeven dat Rilatine bij deze respondent, na 

jarenlang academisch falen, spectaculaire verbeteringen in schoolse prestaties teweegbracht, bleek de afbouw of 

het stopzetten van de farmacologische behandeling geen evidentie. In tegendeel, het gebruik van Rilatine 

evolueerde naar een hardnekkige psychische afhankelijkheid: 

“Ja… Ik heb mij altijd anders gevoeld dan andere en dat frustreerde mij… Ik had het gevoel dat ik veel meer kon maar dat ik 
mij ni genoeg kon concentreren… En met die Rilatine ging er een wereld voor mij open. Ineens kon ik mij wel concentreren, 
haalde ik super goeie punten, ging ik naar de universiteit, waren mijn ouders trots… Dat heeft uiteindelijk denk ik ook mijn 
verslaving veroorzaakt ze… Alle mijn afhankelijkheid moet ik zeggen… Al mijn zelfvertrouwen zat in da pilleke.” (V, 24j) 

1.2.5. Het gebruik van psychostimulantia als vlucht van het ‘anders-zijn’ 

Volgende respondenten verwijzen meer naar de secundaire gevolgen en moeilijkheden die de ADHD-problematiek 

met zich meebracht, en de manier waarop middelenmisbruik een poging was om deze last te ontvluchten. Met 

name het gevoel ‘anders’ te zijn geeft vaak aanleiding tot vluchtgedrag:  

“Ik denk wel dat mijn ADHD voor een stuk  in verband staat met mijn verslaving, voor een stuk hé, het verklaart niet alles. 
Het  is  zeker  een  samenloop  van  omstandigheden  hé.  Ik  denk  voor  elke mens  die  ADHD  heeft  is  het  leven  nuchter  niet 
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gemakkelijk omdat die zich voortdurend moeten aanpassen, dat enthousiasme, die hyperactiviteit,… je bent gewoon anders 
dan andere en dat is niet altijd even gemakkelijk… Misschien probeerde ik daar dan ook wel van te vluchten.” (V, 25j) 

“Mmmm Gewoon dat alles wat ze je zeggen, al de opmerkingen die je krijgt rond slordigheid en alles wat je niet goed doet, 
dat je je dat minder aantrekt hé? Een soort van vlucht omdat iedereen altijd commentaar had en ik het gevoel had dat dat 
onterecht was…Mijn ouders zaagden echt wel vaak…” (M, 33j) 

In eenzelfde lijn heeft volgende respondent het over de moeilijkheden en inspanningen waarmee de 

voortdurende pogingen tot aanpassingen gepaard gaan: 

“Ik  schommel  ook  te  vaak,  ik  schommel  vaker  dan  andere  mensen,  ook  intenser…  Allé  ik  denk  dat  ADHD’ers  die 
schommelingen  intenser  voelen,  ik  zal  het  zo  zeggen.  Goh  dat  is  gevaarlijk.    Impulsief  in  gevoelens,  gedachten,  heel 
ongeduldig altijd. Het is heel moeilijk om ons aan te passen, ik denk dat wij ons moeilijker kunnen aanpassen en dat gebruik 
dat soms draaglijker maakt.” (M, 26j) 

1.2.6. Langdurig gebruik van stimulerende middelen  

Hoewel het merendeel van de respondenten aangeeft dat het gebruik van stimulerende middelen aanvankelijk 

gezorgd heeft voor een reductie in de ADHD-gerelateerde symptomen, stelt een beperkt aantal respondenten dat 

het langdurige gebruik en misbruik van psychostimulantia de ADHD-symptomen heeft verergerd: 

“Euhm mijn concentratie werd beter als ik niet teveel gebruikte. Als ik teveel gebruikte dan was het Singsefoor in mijn hoofd 
zoals ze zeggen. En dat is het nu ook… Ik ben nog onrustiger geworden na al da gebruik…” (M, 28j) 

 “Ja  die  onrustigheid  in mijn  hoofd  is  alleen maar  erger  geworden…  Int  begin  heeft  da  serieus  geholpen maar  nu  is  da 
allemaal terug, en veel erger eigenlijk…” (M, 27j) 

Aan dit onderzoek namen twee respondenten met een Rilatine- verslaving deel. Opvallend is dat hun ervaringen 

grotendeels in eenzelfde lijn liggen. Beide respondenten geven aan dat Rilatine ertoe geleid heeft dat hun 

aanvankelijke sociale, spontane hyperactieve & impulsieve karakter volledig verdwenen is. Beide respondenten 

rapporteren communicatieve moeilijkheden, depressieve gevoelens en angst voor sociale situaties. Deze 

respondenten koesteren een verlangen naar ‘vroeger’: 

“Maar alles  is er door kapot gegaan hé! Niemand had verwacht dat  ik deze persoon zou worden, niemand. En  ik wijt dat 
voor een heel groot deel aan die behandeling met medicatie… […] Rilatine heeft precies mijn ontwikkeling stopgezet terwijl 
ze eigenlijk het omgekeerde wouden doen. Dus  ja,  je presteert onder die Rilatine, maar  je  leeft niet echt,  je evolueert niet 
omdat je niet moet omgaan met je beperkingen, met wie je echt bent… Die medicatie moest mijn leven overnemen, en nu 
moet ik alles gaan inhalen wat die medicatie toen voor mij moest doen… Dat is het eigenlijk… In mij zaten impulsen en een 
hevig temperament en die hebben ze mij afgepakt, dat deel van mij mocht er niet zijn, en dat is ook echt weg, maar ik mis 
dat wel…  […] What goes up, must go down… Die piek die  je van  rilatine voelt  is zo gevaarlijk… Die  terugval, het wakker 
worden… Dat gevoel, dat je terug naar beneden gaat… pfff… En dan kan je alleen maar blijven bijpakken… Ik zou graag die 
impulsen  en  hyperactiviteit  terughebben,  dat  zou  nu  is  fantastisch  zijn,  want  als  ADHD’er  was  ik  iemand  die  wel 
geïnteresseerd was en leergierig, in bepaalde zaken dan toch…” (M, 26j) 

Ook bij volgende respondent heeft chronisch Rilatinegebruik de vroegere spontaniteit en sociale verlangens 

weggenomen: 

“Ppfff, ik heb daar zoveel spijt van… Uiteindelijk was ik als jong meisje, nog voor ik Rilatine gebruikte, echt wel gelukkig ze… 
O.k., ik presteerde niet zoals andere dat deden, en ik ben er zeker van dat mijn intelligentie niet volledig tot zen recht kwam 
voor die periode. Maar  ik was sociaal, had veel vrienden, ging vaak weg, voelde mij gelukkig… Echt das raar ze,  iedereen 
vond mij super super sociaal… Nu heb ik het gevoel dak niks meer te zeggen heb… Ik durf gewoon ni weggaan met iemand 
omdak schrik heb dak niks ga kunnen zeggen… Vroeger was ik altijd aan het woord ze… Pppff die Rilatine heeft ne zombie 
van mij gemaakt… Kheb goeie periodes gehad met die Rilatine, maar uiteindelijk heeft het veel kapot gemaakt…” (V, 24j) 
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1.3. Academische en professionele loopbaan van de respondenten 

 

1.3.1. Lager onderwijs 

1.3.1.1.  Schoolse prestaties 
 

Gedurende de periode van het basisonderwijs geeft het merendeel van de respondenten aan geen 

noemenswaardige problemen te hebben ondervonden op vlak van schoolse prestaties en resultaten. De meeste 

respondenten gaven aan eerder gemiddeld te presteren in vergelijking met leeftijdsgenoten, zonder hier evenwel 

inspanningen voor te moeten leveren. Wanneer er vanuit de omgeving toch extra inspanningen werden vereist, 

zorgde dit in het merendeel van de gevallen voor de nodige familiale spanningen en ruzies: 

“Mijn resultaten waren normaal, ik moest er wel niks voor doen, ik moest niks studeren of leren ofzo, ik had dan een 7 op 
tien  ofzo  als  ik  er  een  getal moet  opplakken…  In  het  lager  onderwijs  ben  ik  ook  nooit  blijven  zitten  ofzo,  dat  ging  vrij 
probleemloos, ik studeerde nooit niet…” (M, 24j) 

Het maken van huistaken wordt door de meeste respondenten niet als een vanzelfsprekendheid ervaren. 

Volgende respondenten herinneren zich nog levendig de talrijke ruzies en spanningen die ontstonden naar 

aanleiding van deze schoolse verwachtingen: 

“Ik moest  thuis veel studeren, altijd  ruzies  thuis over huiswerk, dat  is  iets wat  ik mij nog echt herinner… Thuiskomen van 
school en dan nog met school bezig zijn, dat ging echt niet, dat zag ik echt niet zitten…” (M, 28j) 

“Mijn  punten  waren  redelijk,  ik  had  meestal  rond  de  75%.  Thuis  was  er  wel  veel  ruzie  over  studeren.  Ik  vond  dat 
verschrikkelijk, ik had echt geen zin om thuis iets voor school te doen, maar ik moest van mijn ouders, dat zorgde voor veel 
stress en ruzie.” (V, 24j) 

Ondanks deze eerder gemiddelde prestaties, geeft het merendeel van de respondenten aan dat 

concentratiemoeilijkheden hen reeds gedurende deze lagere schoolperiode parten speelden: 

“Niet goed… ik was ook altijd heel druk in de klas, nooit geconcentreerd, altijd naar buiten zitten zien, nooit niet opletten…” 
(M, 28j) 

1.3.1.2. Gedrag 
 

Een aantal van de respondenten geeft aan het gevoel te hebben dat ook hun gedrag tijdens deze periode reeds 

als storend werd ervaren. Hun positie in de klas omschrijven ze als ‘het buitenbeentje’, ‘haantje de voorste’, ‘den 

ambetanterik’: 

“Ik zat er altijd tussen te babbelen, altijd onnozel te doen… Stond ook altijd op men rapporten dat ik niet oplette en dat ik 
het altijd aan het uithangen was hé…! […] Ik kan mij nog herinneren, in de lagere school, ik had het altijd gedaan… Ik had 
het ook altijd gedaan ze!  Ik zat altijd tussen alles tussen… Ik zat ook altijd met dingen naar het bord te gooien, ik kon men 
eigen gewoon, alle ik kon geen 5 minuten blijven stilzitten, dat ging écht niet…” (M, 28j) 

“Dat ik altijd een beetje haantje de voorste was, altijd een beetje… Iemand die ja, er altijd snel en redelijk graag bij was of 
dat nu was voor dingen die mochten of niet mochten, ik zat er altijd precies wel voor iets mee tussen.” (M, 27j) 
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1.3.1.3. Relatie met leeftijdsgenoten 
 

Hoewel de relatie met leeftijdsgenoten in deze periode door de respondenten als eerder ‘gezond’ wordt 

omschreven, geeft een aantal van hen aan dat ze toen reeds een voorkeur leken te hebben voor die specifieke 

groep jongeren die zich het meeste inlieten met ‘kattenkwaad’: 

“Ik had een goed contact met  leeftijdsgenoten maar  ik trok wel de mensen aan die ook kattenkwaad uitstaken en dingen 
deden die niet mochten, ik zat daar altijd bij. Ik trok meer op met die andere die dingen deden die niet mochten.” (V, 25j) 

1.3.1.4. Emotioneel 
 

Opmerkelijk is dat het merendeel van de respondenten zichzelf als een gevoelig kind beschrijven wanneer zij 

terugblikken op deze lagere schoolperiode: 

“Ik was een heel gevoelig kind, alle  ja  ik was eigenlijk heel gevoelig en alert voor bepaalde signalen… Dat  leid  ik ook nu 
onder andere af uit het feit dat ik mij zo’n voorvallen nu nog herinner. Op die leeftijd maakte ik mij die bedenking nog niet…” 
(M, 26j) 

“Ik was ook een hele gevoelige jongen en ik trok mij snel iets aan van wat mensen zeiden…” (M, 33j) 

1.3.1.5. Vrijetijdsleven 
 

De respondenten gaven aan een uitgebreid vrijetijdsleven te hebben gehad gedurende de lagere schoolperiode. 

Toch blijkt het reeds in deze periode moeilijk te zijn voor bepaalde respondenten om deze hobby’s te behouden:  

 “Ik heb turnen gedaan en korfbal en ppff ik heb eigenlijk veel hobby’s gehad ze. Ik ben begonnen met turnen, ja ik heb dat 
toch 8 jaar gedaan. Ik weet eigenlijk niet meer waarom ik gestopt ben, ik denk omdat mijn vriendinnen dat ook deden. En 
dan ben ik korfbal gedaan, dat heb ik een 3 jaar gedaan ofzo maar dan ook wel gestopt. Ja ik heb eigenlijk wel veel sporten 
gedaan maar eigenlijk nooit niet afgemaakt, alle afgemaakt, niet doorgezet bedoel ik.”(V, 25j) 

“Ik deed ballet, scouts, paardrijden, turnen,… Maar altijd maar efkes… Ik wou snel iets nieuw…” (V, 24j) 

Het merendeel van de respondenten heeft positieve herinneringen aan de lagere schoolperiode. Hoewel een 

aantal ADHD-gerelateerde symptomen reeds aanwezig waren, werden deze door de respondenten gedurende de 

lagere schoolperiode nog niet als een ernstige beperking ervaren.  

 

1.3.2. Secundair onderwijs 

1.3.2.1.  Een gebrek aan motivatie centraal  
 

Het merendeel van de respondenten geeft aan dat een gebrek aan interesse en motivatie als een rode draad 

doorheen hun secundaire schoolperiode loopt. Het grootste deel van de respondenten start het secundair 

onderwijs in een ASO-richting en beëindigt zijn/haar schoolse carrière in een BSO-studierichting: 
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“ik sloeg daar mijn klak naar hé! Ik begon vaak gemotiveerd maar na een tijdje vond ik het weer niet interessant genoeg hé. 
Ik zie dat met school hé, ik heb zoveel dingen gedaan hé en daar waren echt dingen bij die ik wel graag deed ze, maar het 
interesseerde mij allemaal niet zo, ik kon dat niet volhouden, alle volharden hé!?” (V, 25j) 

Ook uit volgende citaten mag blijken dat de respondenten aanvankelijk gemotiveerd aan een studiekeuze of 

schooljaar beginnen. Deze motivatie lijkt echter zeer snel af te nemen naarmate de situatie meer ‘bekend’ wordt. 

Volgende respondent stelt dat vooral het ‘nieuwe’ van een studierichting of schooljaar de motivatie versterkt:  

 “Mja… Ik vond dat altijd wel leuk, zo het begin van een schooljaar… Nieuwe leerkrachten, nieuwe klas… En dan begon ik wel 
gemotiveerd ze, maar da was even snel terug gedaan…”(V, 24j) 

“In totaal heb  ik zo’n 7 richtingen gevolgd denk  ik. Ik was gewoon altijd bezig met dingen buiten school, het  interesseerde 
mij echt niet… Terwijl dat  ik weet als  ik echt mijn best had gedaan dat het mij wel  zou gelukt  zijn  ze! Maar  ik  vond de 
motivatie niet. In het begin was het allemaal leuk en spannend, hield ik mijn nota’s bij, schreef ik alles netjes op… Dat hield 
ik zo’n twee weken vol, en dan was het om zeep…” (V, 25j) 

‐ Frequente wijzigingen in studierichting 

In eenzelfde lijn geeft het merendeel van de respondenten dan ook aan ieder schooljaar van studierichting te zijn 

veranderd: 

 “Dan ben ik toch terug voltijds onderwijs gaan doen, dan was dat het 4e of 3e jaar denk ik, dat was verkoop etalage. Dat ben 
ik daaraan begonnen, moest ik blijven zitten, ben ik even verzorging gaan doen. Dat heb ik een jaar gedaan ofzo, dan ging ik 
naar het vijfde, handel talen proberen te doen en dan ben ik in februari gestopt, dus ik ben gestopt nog voor ik 18 j was…” 
(V, 25j) 

‐ Spijbelgedrag  

Bij een aantal respondenten zorgde het gebrek aan interesse en motivatie ook voor spijbelgedrag of creatieve 

pogingen om niet naar school te moeten gaan of om niet te moeten studeren: 

“In het middelbaar had ik totaal geen motivatie om te studeren of naar school te gaan… Ik deed altijd alsof ik ziek was… Dan 
stak ik de koortsthermometer in een tas warme melk ofzo en deed ik alsof ik hoge koorts had…. Studeren voor de examens, 
da was een drama… Ik weet nog dat ik soms alleen thuis was met mijn zus en dat ons mama dan tegen 17u thuiskwam… Om 
16.55 legden wij dan onze cursussen open op tafel en deden we alsof we heel de dag gestudeerd hadden… Raar hé, ik vind 
dat nog altijd heel raar, dat ik mij daar echt niks van aantrok…” (V, 24j) 

“En ook heel vaak niet naar school gaan hé! Spijbelen, ofwel was  ik zogezegd ziek,  ik had geluk dat mijn ma dan ook wel 
weer altijd geloofde dat  ik ziek was,  ik deed echt heel vaak alsof  ik ziek was om te kunnen thuisblijven. Dan was  ik alleen 
thuis en kon ik doen wat ik wou.” (V, 25j) 

1.3.2.2. Het probleem van de toenemende vraag naar zelfstandigheid 
 

De overgang van het basisonderwijs naar het secundaire onderwijs zorgt voor het merendeel van de 

respondenten voor een aantal bijkomende problemen. Voornamelijk de vereiste om persoonlijke 

verantwoordelijkheid te dragen voor het invullen van de agenda, het maken en bijhouden van persoonlijke 

notities en het afwerken van taken en opdrachten blijkt voor deze doelgroep met heel wat moeilijkheden gepaard 

te gaan: 
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“Nu het derde middelbaar ben ik ook gestoten op een structuurverandering ook, je hebt de middenschool en vanaf het derde 
middelbaar wordt  dat  precies moeilijker,  je  agenda…  Alle  normaal  schrijven  ze  op  het  bord wat  je  in  je  agenda moet 
schrijven en iedereen werkt dan op dat moment om dat in die agenda te schrijven, alles laten vallen, maar je schrijft dat nu 
in je agenda…Toen werd dat op het bord geschreven en je kiest maar wanneer je het in je agenda schrijft en daar ben ik kei 
hard op gebotst.” (M, 26j) 

Uit volgende citaten blijkt dat voornamelijk het volhouden of afwerken van schoolse taken geen evidentie is. Vaak 

wordt er wel aan bepaalde taken of opdrachten begonnen, maar daalt de motivatie en aandacht gaandeweg. Het 

is dan ook bij het persisteren, volhouden of afwerken van bepaalde taken dat de respondenten op moeilijkheden 

stuiten:  

“Ik was een ongelooflijke sloddervos, echt erg, alles kwijtraken, wel opschrijven maar niet terugvinden. En aan die huistaken 
wel beginnen hé, maar dat dan ook weer niet afmaken hé! En  ja dan kreeg  ik dus vaak tegen mijn voeten hé maar  ja dat 
trok ik mij niet echt aan.”(V, 25j) 

“Ja ik kwam vaak te laat in de lessen, gaf nooit taken af, ook voor P.O. (plastische opvoeding)… Ik begon altijd gemotiveerd 
een tekening te maken maar werd dat na een tijdje beu… Ik begon dan 3 keer opnieuw en maakte die tekeningen nooit nooit 
af….” (V, 24j) 

Volgend citaat toont aan hoe dit gebrek aan zelfstandigheid vaak resulteert in een neerwaartse spiraal voor wat 

betreft de schoolse prestaties en motivatie: 

“Ik ben zelf weggegaan na drie  jaar  internaat, niet buitengegooid… Ja mijn punten waren vrij slecht, pakweg 9 buizen per 
rapport… En elke poging die ik ondernam om mij terug te herpakken was naar de zak omdat ik mijn nota’s niet bijhield. Dan 
moest ik een hele zoekactie gaan doen.” (M, 26j) 

Aanvankelijk trachten een aantal ouders deze moeilijkheden rond toenemende zelfstandigheid nog te 

ondervangen:  

“Probleem  was  ook  vaak  dat  ik mijn  papieren  nooit  vond  en  dergelijke… Maar  int  begin,  alle mijn moeder  en  vader 
sorteerden dat wel in het weekend, enfin probeerden dat.” (M, 26j) 

1.3.2.3. Regeloverschrijdend gedrag 
 

Maar naast een gebrek aan orde blijken heel wat respondenten tijdens deze secundaire schoolloopbaan vast te 

lopen door hun gedrag. Probleemgedrag tijdens deze schoolperiode zorgt ervoor dat het merendeel van de 

respondenten uit de school wordt gezet. Vaak lijkt voornamelijk storend gedrag, eerder dan slechte resultaten, 

aan de basis te liggen van veranderingen in studierichting:  

“Maar dan had ik soms van elke leerkracht 1 nota,  8 lessen op nen dag en soms 8 nota’s… Kei veel strafstudies gehad ook 
euh in het begin al van technische naar beroeps gestuurd vanwege mijn gedrag, dat heeft nog geen maand geduurd denk 
ik…” (M, 28j) 

“In het middelbaar begonnen met moderne, dan had ik een B‐attest maar mocht ik nog menswetenschappen doen… Dat ben 
ik dan gaan doen op een andere school… Daar had ik een C‐attest en er stond op mijn rapport ‘herinschrijving niet gewenst’. 
Ja ik had ne grote mond, kwam te laat of zelfs niet naar de lessen, zat altijd de onnozele uit te hangen, was berichten aan 
het sturen tijdens de les, tekende mijn rapporten zelf,…” (V, 24j) 

Volgende respondent stelt, in aansluiting met datgene wat uit een aantal andere interviews kan worden afgeleid, 

dat zijn motivatie om naar school te gaan voornamelijk voortkwam vanuit zijn interesse en behoefte om de regels 

te overtreden:  
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“Nu wij hebben het daar zo bont gemaakt. Er was ook een Aldi naast de school en in den Aldi dingen beginnen pikken enzo. 
Nu wat  is er dan gebeurd  ik ben buitengegooid op basis van het domein  in de  fik steken, maar dat was alleen maar een 
poging tot en dat heeft nooit in de fik gestaan maar ze wouden van mij af. Ik werd echt heel rebels, heel verbaal, ik was heel 
hautain,  spijbelen.  Ik ging graag naar  school, maar niet  voor de  juiste  functies. Datzelfde  jaar dus nog buiten gevlogen 
daar…” (M, 26j) 

Bij volgende respondent bleek het werken met een gedragskaart een tijdelijke oplossing te bieden voor storend 

gedrag. Verder in het interview geeft hij ook aan dat ‘beloningen’ zijn gedrag in een goede richting konden 

sturen: 

“In het tweede middelbaar had ik een gedragskaart gekregen…. Ja dat is een kaart met een ABCD‐ beoordeling… Dus A dat 
betekent  ‘goed meegewerkt’ of heel goed en dan zo naar slecht en  ik moest dat dan elke keer  laten aftekenen, alle  laten 
omcirkelen, ma dat heeft mij wel goed gedaan, dat  was zo een vooruitzicht naar het einde van de les…dat systeem hielp wel 
een beetje, zowat structuur zeker… Ja en als het geëvalueerd werd dan was ik wel bereid om men best te doen…En dan op 
het  einde  van het  jaar was dat  systeem gedaan hé,  ik heb dat maar 6 maanden gehad omdat het de  spuigaten uitliep 
zeker… en dan ben ik eigenlijk buitengeshot, toch omwille van gedragsproblemen…” (M, 24j) 

De respondenten geven aan dat deze moeilijkheden hun gebrek aan motivatie versterken. Na een reeks 

teleurstellingen op academisch vlak, worden door een aantal respondenten alle ‘resterende’ inspanningen 

opgegeven. 

“Het interesseerde mij toch niet meer… Nog een paar jaar, ik had dat zo in mijne kop van ‘ik ben toch al blijven zitten, ik ga 
dat toch niet afmaken op school…” (M, 24j) 

Uit volgend citaat mag blijken dat, eens deze inspanningen worden opgegeven, de schoolse carrière als een 

neerwaartse spiraal achteruit gaat. De respondenten zien na verloop van tijd geen enkele reden meer om zich 

nog in te zetten:  

“Op een bepaald moment deed ik gewoon mijn goesting in de klas, zat ik met mijn benen op de bank, en ik schreef zelfs niets 
meer op, ik had zelfs geen rugzak meer mee naar school, het interesseerde mij gewoon echt niet meer. Ik was dus niet met 
het gedacht of voorbereid op het feit dat ik ’s morgens naar het internaat ging gaan om te studeren en mijn schrift mee te 
pakken, want daar was totaal geen orde in, alles ontbrak…” (M, 26j) 

“ […] En dat was voor mij dan ook zoiets van ‘ik wil eigenlijk nimmer naar school gaan…’. Ik mocht ook nergens meer binnen 
omdat ik op ne korte tijd in drie scholen was buiten gevlogen… Ik ben dan op leercontract geweest en daar is het alleen nog 
maar naar beneden gegaan…” (M, 32j) 

 

1.3.2.4. Wisselende en conflictueuze relaties 

 

Tijdens de periode van het secundaire onderwijs ontstaan bij de meeste respondenten de eerste 

liefdeservaringen. Door een groot aantal respondenten wordt melding gedaan van een sterk wisselend en vaak 

conflictueus relatiepatroon. 

Uit volgende citaten blijkt dat het liefdesleven van de vrouwelijke respondenten uit dit onderzoek gekenmerkt 

wordt door een patroon van ‘verkeerde partnerkeuzes’. Volgende respondent vertelt over de manier waarop ze 

zich aangetrokken voelt voor ‘stoere’ en ‘ontrouwe’ mannen:  

“Op vlak van relaties? […] Ik heb ook heel veel kortdurende relaties gehad, flirts enzo…  Goh ik denk in totaal een stuk of 25. 
Ik had het moeilijk om een relatie te kunnen hebben want als ik een fatsoenlijke jongen had dan wou ik hem niet, dat was 
ook weer niet goed, niet interessant, ik viel altijd voor van die stoere gasten die dan ook problemen hadden, ja al van jongaf 
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aan voel ik mij daartoe aangetrokken, mijn vorige relatie was ook met iemand met ADHD, waar ik een kindje van heb. Die 
straatmentaliteit zit er bij hem heel erg in, die heeft nooit geen liefde gehad en die kon dat ook niet van mij aanvaarden en 
die heeft mij gewoon heel erg gekwetst. En heel raar maar dat trok mij toch aan, heel los, een vechtersbazeke, veel lawaai, 
liet zen eigen niet doen en al.  Ja dat trok mij echt wel aan. Ik zoek eigenlijk altijd jongens die zelfzeker overkomen zonder 
dat dat eigenlijk echt zo is. En die moeten wel stoer zijn enzo.” (V, 25j) 

Het opzoeken van conflicten bleek voor haar, evenals voor een aantal andere respondenten, een manier om de 

spanning in de partnerrelatie te behouden:  

“Ik zocht ook heel vaak conflicten op  in relaties, ongelooflijk,  ja om de spanning er wat  in  te houden hé, soms zei  ik echt 
dingen om ambras te hebben hé, ik zocht van die ruzies ja…” (V, 25j) 

Ook volgende respondent geeft aan dat hij voortdurend op zoek was naar spanningen op het vlak van relaties, 

hetgeen vaak resulteerde in ontrouw: 

“Ik was het zeer snel beu allemaal, alles… alles in mijn leven, veel nood aan nieuwe dingen… Zelfs mijn relaties zijn altijd heel 
kortdurend. Mijn grootste liefde heeft 3jaar geduurd maar ik had altijd wel iets nodig om die relatie voldoende spannend te 
houden, ik was direct altijd verveeld met van alles en nog wat. Ik heb ze vaak bedrogen….” (M, 28j) 

Door de meeste respondenten wordt melding gedaan van zeer wisselende en korte relatiepatronen. Ook hier 

speelt het snel ervaren van verveling een doorslaggevende rol:  

“Ppff ik heb over laatst met mijn beste vriendin aan het tellen geweest hoeveel relaties ik al heb gehad, en zij wist er meer 
dan ik, en wij kwamen toch aan een 94. Gemiddeld duurde die een week, drie weken, een dag, een nacht,…” (M, 28j) 

“Vriendinnen…? Heel veel aan en uit relaties… ik was dat heel snel beu…Graag wat afwisseling, zeker als je zo jong bent… Ja 
nee op dat moment had ik wel wat relaties, maar ook altijd van korte duur… Ik had er geen zin in… […] Maar wel vaak heel 
kortstondige relaties… Zo echte relaties heb ik er een tiental gehad…” (M, 24j) 

Gedurende de secundaire schoolloopbaan wordt het merendeel van de respondenten aanzienlijk gehypothekeerd 

door symptomen die mogelijk het resultaat zijn van de ADHD-stoornis. Het zelfstandig opnemen van 

verantwoordelijkheid voor persoonlijke notities, het invullen van de agenda en het plannen van huistaken zorgt 

bij deze respondenten voor substantiële moeilijkheden. De secundaire schoolloopbaan kenmerkt zich bij zo goed 

als alle respondenten door een neerwaartse spiraal en een toenemend gebrek aan motivatie. Het is dan ook in 

deze periode dat het druggebruik stilaan een prominente plaats krijgt.  

 

1.3.3. Werkervaringen 

1.3.3.1. Een gebrek aan stimulatie en motivatie 
 

Het onstabiele en wisselende karakter van de schoolloopbaan zet zich bij het merendeel van de respondenten 

voort gedurende de professionele carrière. Frequente wisselingen van werk zijn eerder regel dan uitzondering. 

Net zoals tijdens de academische loopbaan, blijken het ervaren van verveling en een gebrek aan motivatie hierbij 

belangrijke factoren: 

 “Op mijn 18 jaar ben ik dan gestopt met school en heb ik wel een paar verschillende jobs gedaan, maar ook altijd van korte 
duur. Ik ben begonnen met weekendjobs en dat was in een keuken afwassen en dan heb ik in het broekhuis gewerkt in Geel, 
dat heb ik drie maanden gedaan ofzo, ook gestopt… Werken zat mij toen ook weer niet mee… Ik vond echt niet snel iets naar 
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mijn  goesting,  er moet  echt  actie  inzitten,  anders  word  ik  het  snel  beu.  Na  het  broekhuis  heb  ik  dan  in Mol  in  een 
bloemenwinkel gewerkt, een 6 weken ofzo. Ongelooflijk saai.” (V, 25j) 

Ook voor volgende respondent blijkt een gebrek aan actie aanleiding te geven om van werk te veranderen: 

“Ik heb daar een paar maanden gewerkt maar dat draaide daar niet zo super goed, er waren veel saaie momenten eigenlijk 
in dat bedrijf, en die bellen eigenlijk nog regelmatig terug of  ik niet wil terugkomen…ik ben met hem gaan babbelen en  ik 
zeg  ja das  te kalm  voor mij, de dagen duren  te  lang op die manier  voor mij…Soms een half uur moeten wachten op de 
volgende klant…Ik had zoiets van ‘ik wil nu iets anders gaan doen’ ik had ook al zo lang in de banden gezeten…” (M, 24j) 

Ook volgende respondent geeft aan dat het behouden van een job voor hem geen evidentie was. Interim- jobs 

konden gedeeltelijk tegemoetkomen aan zijn nood aan afwisseling en vernieuwing: 

“Goh ja ik werd da zo snel beu en ik kon de discipline niet opbrengen om iedere dag te gaan… Ik vond altijd wel een excuus… 
Ik deed daarom ook veel liever interims omdat ik dan meer afwisseling had… Ik heb wel nooit een interim‐Job afgemaakt…” 
(M, 32j) 

Net zoals tijdens de secundaire schoolloopbaan, worden er door de respondenten excuses en uitvluchten gezocht 

om frequente afwezigheden op het werk te legitimeren:  

“Op mijn werk ben ik dan na een tijd ontslagen omdat ik volgens de baas op een paar maanden tijd meer ziek was geweest 
dan hij  in al die  jaren… Goh  ja en altijd excuses verzinnen   van  ‘mijn grootvader  is niet goed’ en nog van die dingen… Die 
mannen moeten daar echt mee gelachen hebben ze…” (M, 31j) 

1.3.3.2. Ontslag en ADHD-gerelateerde symptomen 
 

Naast het ervaren van verveling en een gebrek aan uitdaging blijkt ook ontslag vaak aan de basis te liggen van 

de frequente wisselingen van werk. In het merendeel van de gevallen geven de respondenten aan dat ADHD-

gerelateerde factoren volgens hen vaak mede verantwoordelijk zijn voor dit ontslag: 

“Dan ben ik naar de keurslager gegaan in Mol, ook van korte duur. Ze moesten mij ook heel vaak dingen uitleggen enzo, ja 
ook daar weer een gebrek aan aandacht hé. En ik was dan al zo onzelfzeker dus als ik dan nog zoiets moest gaan vragen dan 
gaf ik het snel op.” (V, 25j) 

“Ik heb eerst als schilder gewerkt… Euh dat ging soms goed maar vaak ook niet… Ik was vaak niet geconcentreerd, ik kwam 
ook heel vaak te laat… En dan ben ik uiteindelijk ontslagen… Mijne baas heeft dat lang door de vingers gezien maar die kon 
dat niet meer maken ten aanzien van mijn collega’s… In het totaal heb ik zo’n 6 jobs gehad… altijd misgelopen door te laat 
te komen of niet komen, slordigheidfouten maken…” (M, 33j) 

Een gebrek aan concentratie heeft bij volgende respondent voor talrijke incidenten op het werk gezorgd:  

“Pfff ik heb echt al heel veel jobs gedaan ze, even denken, ik heb heel veel losse jobs gedaan ze, goh alles bij elkaar geteld 
toch  zo’n  200,  sommige  duurde  maar  een  dag  dan  hé…  Ook  veel  jobs  gewoon  een  week  hier,  een  week  daar,  veel 
interimjobs ook hé. Veel ontslagen geweest ook door mijn gebrekkig concentratievermogen. Een voorbeeld, mijn laatste job 
dat was op de haven en dan moest ik bestellingen maken voor schepen, dan kreeg je zo’n lijst mee waar ja vanalles moest 
invullen, eten en drinken, ja en ik vulde echt veel verkeerde dingen in, maar die schepen vertrekken dan, die zitten met een 
groot  tekort…  Ook  bij  magazijnjobs,  echt  vaak  mijn  gedachte  er  niet  kunnen  bijhouden  euhm,  in  de  bouw,  alle 
afbraakwerken heb ik ook gestaan en een muur eruit sleuren terwijl er iemand achterstaat enzo, echt eerst doen en dan pas 
denken. En dat is zo al een mijn leven, dat hebben ze al 100.000 keer tegen mij gezegd. En ja dat is zo wat the story of my 
life…” (M, 28j) 
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1.3.3.3. Het probleem van administratieve en financiële zelfstandigheid 
 

De keuze voor een job gaat in vele gevallen samen met een aantal administratieve verplichtingen zoals het 

invullen van belastingspapieren, opmaken van contracten,… Wanneer de respondenten de volwassen leeftijd 

bereiken, gaat dit bovendien voor velen gepaard met het zoeken van een eerste eigen woonst. Ook hier worden 

de respondenten geconfronteerd met nieuwe verwachtingen rond administratieve en financiële procedures: tijdig 

betalen van huishuur, gas- en elektriciteitsrekeningen,… Wanneer de respondenten daarnaast over een eigen 

rijbewijs en wagen beschikken, gaat dit vaak gepaard met bijkomende financiële uitgaven.  Uit de interviews mag 

blijken dat het opnemen van deze administratieve en financiële zelfstandigheid voor het merendeel van de 

respondenten geen evidentie is. 

In volgend citaat heeft de respondent het over haar voortdurende uitstelgedrag voor wat betreft administratieve 

verplichtingen en het betalen van rekeningen: 

“Sociale administratie, dat  is echt een  ramp, alles  laten  liggen. Nog voor  ik zwaar gebruikte had  ik al een hoop schulden 
opgebouwd door gewoon niks meer van rekeningen te betalen hé. Ik trok mezelf dat gewoon niet aan. Als ik nu alleen zou 
gaan wonen,  ja het zou enorm moeilijk zijn ze want administratie  is voor mij echt moeilijk… En  ja bijvoorbeeld, als  ik een 
plaats zou zien staan waar ik niet mag parkeren maar er is geen plaats in de buurt, ik zou er gaan staan, gewoon ‘foert, dan 
heb ik maar een boete.” (V, 25j)  

In eenzelfde lijn met wat in vorig citaat wordt aangehaald, heeft volgende respondent het over het feit dat hij 

zich dikwijls ‘niets aantrok’ van verkeersregels. Ook hier blijkt uitstelgedrag vaak aanleiding te geven tot 

financiële moeilijkheden:  

“Ik had enorm veel boetes, heel veel boetes… Snelheidsovertredingen, op verkeerde plaatsen parkeren, gewoon waar ge 
goesting in hebt, ongelooflijk vaak, gewoon niet nadenken over dat ik een boete zou krijgen, of het mij niet aantrekken, dat 
vooral. Ik  had dagen dat ik elke dag een boete kreeg, elke dag.  Ik liet die boetes wel heel vaak een lange tijd liggen, maar 
uiteindelijk dacht  ik wel van ‘ja  ik kan ze best gaan betalen’. Ik ben daar wel eens mijn auto door kwijtgespeeld, omdat  ik 
mijn autolening vaak vergat te betalen en dan heb ik die maar verkocht.” (M, 28j) 

Bij een heel aantal respondenten worden deze administratieve en financiële verplichtingen aanvankelijk nog 

opgevangen door de ouders:  

“Ook veel autoaccidenten enzo… Dan heeft mijn vader mij verplicht om naar het OCMW te gaan voor budgetbegeleiding, 
afbetalingsplannen opstellen enzo… Hij deed dat eerst allemaal voor mij maar die was dat beu…” (M, 33j) 

Uit volgend citaat blijkt echter dat het voornamelijk gaat om een gebrek aan motivatie, eerder dan een gebrek 

aan mogelijkheden:  

 “Belastingen vulde ik bijna nooit in… Nu de laatste jaren kan je dat gewoon binnen doen bij de belastingen en dan vullen ze 
het voor u in, maar zelfs dat is voor mij al moeilijk, om dat gewoon weg te doen.” (M, 28j) 

Het merendeel van de respondenten ervaart aanzienlijke beperkingen in het beroepsmatig functioneren, 

beperkingen die onder meer worden toegewezen aan de aanwezigheid van ADHD. Een gebrek aan motivatie 

staat ook gedurende deze periode centraal. Het inlossen van toenemende verwachtingen rond zelfstandigheid en 

verantwoordelijkheid ten aanzien van administratieve en financiële verplichtingen blijkt geen evidentie.     
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HOOFDSTUK 5  DISCUSSIE & CONCLUSIE 
 

1. Inleiding 

 

Op basis van dit kwalitatief, semigestructureerd interview naar de functies van het gebruik van stimulerende 

middelen bij een klinische, verslaafde populatie van jongvolwassenen met ADHD, kan geconcludeerd worden dat 

het gebruik van psychostimulantia door de respondenten gemotiveerd wordt vanuit een aantal specifieke 

functies die deze producten vervullen. Het gebruik en misbruik van Rilatine, cocaïne en speed wordt door het 

grootste deel van de respondenten geplaatst binnen hun voortdurende zoektocht naar stimulatie en het niet 

verdragen van verveling. Daarnaast rapporteren de respondenten functies inzake het verminderen van de 

mentale onrust, het verhogen van de concentratie en aandacht, de vlucht van pijnlijke gevoelens of 

gebeurtenissen, het bewerkstelligen van een aantal fysieke effecten en het tevreden stellen van de omgeving.  

 

1.1. Voornaamste bevindingen 

 

1.1.1. Nieuwsgierigheid en impulsiviteit als belangrijke drijfveren voor het initiële gebruik 

De primaire motivatie ten aanzien van het initiële gebruik bleek zo goed als voor alle respondenten  

‘nieuwsgierigheid’ te zijn. Uit onderzoek naar de redenen en motivaties voor middelengebruik van Laudet et al. 

(2004) blijkt dat ‘wanted to fit in with peers’ de meest geciteerde reden is voor het initiële middelengebruik bij 

personen met een andere vorm van dubbeldiagnose. Van de 310 respondenten die deelnamen aan hun 

onderzoek, werd ‘nieuwsgierigheid’ slechts door 10 respondenten vermeld als zijnde de primaire motivatie voor 

het initiële gebruik. Personen met ADHD werden echter niet betrokken in dit onderzoek. Gezien het gegeven dat 

eigenschappen zoals ‘sensation seeking’ en ‘novelty seeking’ vaak deel uitmaken van het specifieke 

gedragsrepertoire van personen met ADHD, hoeft ‘nieuwsgierigheid’ als primaire motivatie voor het gebruik van 

stimulerende middelen bij deze doelgroep niet te verbazen. In zekere zin zou deze ‘nieuwsgierigheid’ als 

motivator vergeleken kunnen worden met wat door Zuckerman ‘experience seeking’ wordt genoemd: ”Experience 

Seeking, which involves seeking sensation through a nonconforming lifestyle, travel, music, art, drugs and 

unconventional friends.” (Zuckerman in Bardo et al., 1996, p. 26). 

 

Impulsiviteit wordt door het merendeel van de respondenten aangehaald als motivator voor de initiatie in het 

gebruik van psychostimulantia. Voorgaand onderzoek toonde reeds aan dat impulsiviteit een risicofactor is voor 

het ontwikkelen van een verslavingsproblematiek. Onderzoek van de Wit en Richards (2004) en Fillmore (2003) 

heeft aangetoond dat individuele verschillen in gedragsmatige inhibitie een rol spelen in het voorspellen van 

druggebruik. Recent onderzoek van Perry, Lawson, German, Madden en Carroll (2005) toont aan dat individuele 

verschillen in inhibitie, getest via de ‘delayed reward discounting task’ zelfadministratie van cocaïne bij ratten 

voorspelt. Uit onderzoek van Ersche, Roiser, Robbins en Sahakian (2008) en Monterosso, Aron, Cordova en 

London (2005) blijkt dat moeilijkheden in responsinhibitie frequent voorkomen bij personen gediagnosticeerd met 

middelmisbruik of –afhankelijkheid, voornamelijk bij diegene die stimulerende middelen misbruiken. Groman, 
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James en Jentsch (2009) stellen op basis van een aantal andere studies dat impulsieve responspatronen, 

waarschijnlijk gerelateerd aan een gebrekkige cognitieve controle over het gedrag, voorspellers zijn van 

druggebruik.    

 

Deze impulsiviteit blijkt overigens niet alleen een rol te spelen bij de initiatie van het druggebruik, maar ook in de 

overgang van druggebruik naar drugsmisbruik. Een gebrek aan controle resulteert in ADHD-gerelateerde 

symptomen en houdt een kwetsbaarheid in voor wat betreft de progressie naar middelenmisbruik (Groman et. 

al., 2009, p. 691). Onderzoek van o.a. Aron et al. (2003) heeft immers aangetoond dat personen met ADHD 

moeilijkheden ondervinden bij het stoppen of veranderen van een geïnstalleerde (established) respons. 

 

1.1.2. Middelengebruik/-misbruik bij personen met ADHD: een vorm van zelfmedicatie? 

 ADHD en middelenmisbruik: een gebrek aan stimulatie? 

 

Het gebruik en misbruik van stimulerende middelen wordt door het merendeel van de respondenten geplaatst 

binnen een voortdurende zoektocht naar prikkels en het snel ervaren van verveling. Een belangrijk deel van de 

respondenten geeft aan dat het gebruik van psychostimulantia wordt ingezet met als doel een gebrek aan 

motivatie en interesse voor bepaalde (academische, professionele en administratieve) zaken en de frequent 

gerapporteerde verveling weg te nemen. Deze jongvolwassen respondenten geven in eenzelfde lijn aan een grote 

drang te ervaren naar prikkels, extremen en nieuwe ervaringen. In de literatuur wordt deze zoektocht  naar 

prikkels ook wel ‘sensation seeking’ genoemd. Zuckerman (1994) definieert de term als  “the seeking of varied, 

novel, complex, and intense sensations and experiences, and the willingness to take physical, social, legal, and 

financial risks for the sake of such experience” (Zuckerman, 1994, p. 27).  

 

Deze -door de respondenten gerapporteerde- sterke behoefte aan stimulatie en prikkels, kan geïnterpreteerd 

worden vanuit de  ‘optimal stimulation theory’ (Zentall, 1975). Aanhangers van deze theorie gaan ervan uit 

dat er voor alle organismen een biologisch gedetermineerd, optimaal niveau van stimulatie bestaat. Wanneer de 

aanwezige stimulatie voor een bepaald individu ontoereikend is, zal een organisme stimulatie-zoekende activiteit 

vertonen met als doel het bereiken van een homeostatisch evenwicht. Wanneer deze theorie wordt toegepast op 

personen met ADHD, wordt de door deze individuen vertoonde hyperactiviteit vaak geïnterpreteerd als een vorm 

van stimulatiezoekend gedrag. Uit de bevindingen van dit onderzoek kan gesuggereerd worden dat ook het 

druggebruik van personen met ADHD geïnterpreteerd kan worden als een poging tot het bewerkstelligen van een 

homeostase voor wat betreft het optimale niveau van stimulatie.  

 

Hoewel over het algemeen wordt aangenomen dat volwassenen gediagnosticeerd met ADHD ‘sensation seekers’ 

zijn, heeft relatief weinig onderzoek deze relatie empirisch onderzocht (Zimak, 2008). Wel verwijst Zimak (2008) 

naar verschillende onderzoeken die aantonen dat volwassenen met ADHD meer risicovolle 

persoonlijkheidseigenschappen rapporteren bij zichzelf, zoals ‘novelty seeking’ en ‘sensation seeking’- gedrag in 

vergelijking met een controlegroep (Downey, Stelson, Pomerleau, & Giordani, 1997; Garland, 1999; Pomerleau et 

al., 1995). Het nemen van risico’s blijft bovendien significant gerelateerd aan volwassen- ADHD, onafhankelijk 

van de aanwezigheid van middelengebruik of -misbruik (Zimak, 2008).  
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Hoewel dit onderzoek niet gericht is op een vergelijking met een symptoomvrije populatie, kan evenwel gesteld 

worden dat sensation en novelty –seeking gedrag ook door het merendeel van de respondenten in dit onderzoek 

wordt herkend als een persoonlijke eigenschap en dat er door hen ook expliciet een link wordt gelegd tussen de 

aanwezigheid van deze eigenschappen en het druggebruik en/of –misbruik. Ook onderzoek van Bardo, Donohew 

en Harrington (1996) toont aan dat de aanwezigheid van ‘sensation seeking behavior’ bij mensen een bruikbare 

voorspeller is voor de kwetsbaarheid ten aanzien van middelenmisbruik. Met name individuele verschillen in de 

nood aan sensatie en nieuwe prikkels voorspellen het risico op middelenmisbruik. De onderzoekers stellen verder 

dat een extreme en onbegrensde behoefte aan ‘novelty’ kan wijzen op de aanwezigheid van een stoornis in de 

impulsiviteit of een -aan het gebruik voorafgaande psychopathologie, een hypothese die aansluit bij de 

zogenaamde adaptieve theorieën van middelenmisbruik. Deze adaptieve theorieën van middelenmisbruik stellen 

dat individuele verschillen, die reeds bestaan voor de eerste blootstelling aan drugs, kritische determinanten zijn 

voor het risico op middelenmisbruik. Vaak gaat het binnen deze adaptieve theorieën over individuele verschillen 

in de vorm van een voorafgaande psychopathologie (bv. ADHD). Druggebruik wordt binnen deze adaptieve 

modellen gezien als een adaptief copingmechanisme ten aanzien van deze psychopathologie (Bardo et al., 1996).  

Net zoals voor ‘drug seeking behavior’, is er toenemende evidentie voor de hypothese dat ‘novelty seeking 

behavior’ gemedieerd wordt door het mesolimbische dopaminesysteem. Ook het belonende effect van 

psychostimulantia zoals amfetamines en cocaïne blijkt in sterke mate afhankelijk van dit mesolimbische 

dopaminesysteem. Niet toevallig zijn er net bij personen met ADHD deficiten gerapporteerd in dit mesolimbische 

dopaminesysteem (Johansen et al., 2002).  

Uit de bevindingen van dit onderzoek mag gesuggereerd worden dat het gebruik van psychostimulantia voor het 

merendeel van de respondenten een zeer belangrijke functie heeft inzake het verhogen van de interesse, 

motivatie en in eenzelfde lijn het verminderen van de verveling. Hoewel ook hier in zekere zin van een vorm van 

zelfmedicatie kan worden gesproken, heeft onderzoek tot op heden weinig aandacht besteed aan deze 

mogelijkheid.  

 

 ADHD en middelenmisbruik: zelfmedicatie van aandachtstekort en hyperactiviteit? 

Vervolgens lijken stimulerende middelen voor de respondenten een belangrijke functie te hebben inzake het 

verhogen van de aandacht en concentratie en het verminderen of wegnemen van de hyperactiviteit of mentale 

onrust. Door een aantal respondenten wordt melding gedaan van een voortdurende mentale onrust. Het gebruik 

van psychostimulantia heeft een rustgevende effect ten aanzien van deze mentale onrust en wordt daar ook 

expliciet toe ingezet. Deze bevinding vinden we overigens ook terug binnen wetenschappelijk onderzoek. 

Personen met ADHD rapporteren een rustgevend en kalmerend effect tijdens het gebruik van cocaïne en een 

verhoogde aandacht (Cocores, Davies, Mueller, & Gold, 1987; Gawin & Kleber, 1986; Hallowell & Ratey, 1994; 

Khantzian, 1984; Weiss & Mirin, 1986). Onderzoek van Volkow et al. (2003) toont aan dat cocaïnegebruik bij 

personen met ADHD zorgt voor een substantiële reductie in de ADHD symptomen. Cocaïnegebruik leidt tot een 

postsynaptische stijging van de concentratie aan dopamine, hetgeen zorgt voor een vermindering van deze 

symptomen. In klassieke opvattingen omtrent de zelfmedicatiehypothese worden deze rustgevende effecten van 

psychostimulantia op personen met ADHD vaak aanschouwd als het meest ‘zuivere’ voorbeeld van zelfmedicatie.  
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Hoewel onderzoek er echter lange tijd van uitging dat stimulerende middelen een paradoxaal effect 

teweegbrachten bij kinderen met ADHD, heeft recent onderzoek aangetoond dat het effect van psychostimulantia 

op kinderen met ADHD, wanneer toegediend in een vergelijkbare dosis, kwalitatief gelijkaardig is aan het effect 

van deze middelen op ‘normale’ kinderen en volwassenen. Dit betekent dat ook bij deze syndroomvrije groep 

reducties in activiteitsniveau en impulsiviteit en een verbeterde aandacht konden worden geobserveerd (Solantia, 

1998). In eenzelfde lijn toont onderzoek van Teter et al. (2005) aan dat ‘het verhogen van de concentratie’ ook 

het primaire motief is voor het (illegaal) gebruik van psychostimulantia bij een symptoomvrije groep studenten.   

 

 ADHD en middelenmisbruik: een vlucht van de opgelopen (secundaire) schade? 

 
Binnen een brede interpretatie van de zelfmedicatiehypothese wordt middelenmisbruik niet enkel in relatie 

gebracht tot de psychiatrische symptomen van een bepaalde stoornis, maar ook met ‘their associated subjective 

states of distress’ (Wilens, 1998). Naast de beperkingen die worden veroorzaakt door de hyperactiviteit, 

concentratiemoeilijkheden en impulsiviteit, blijken personen met ADHD ook heel wat last de ondervinden van 

secundaire problemen; problemen die mogelijk, doch niet noodzakelijk verband houden met de aanwezigheid van 

de ADHD -stoornis. Voorbeelden hiervan zijn academisch of professioneel onderpresteren, demoralisatie, een laag 

zelfbeeld en relationele moeilijkheden. 

Waar er zich gedurende de lagere schoolperiode nog weinig aanzienlijke problemen voordoen, ziet men dat de 

secundaire schoolloopbaan van de respondenten uit dit onderzoek zich in vele gevallen laat kenmerken door het 

‘watervalsyndroom’. Dit is het fenomeen waarbij leerlingen in het secundair onderwijs eerst kiezen voor de 

moeilijkste onderwijsvorm of studierichting en na (herhaald) falen gradueel ‘afdalen’ naar een eenvoudigere 

onderwijsvorm (Nederlandse Taalunie, 2002-2009). Het gevolg van dit watervaleffect is dat leerlingen niet of te 

laat terechtkomen in een studierichting die aansluit bij hun capaciteiten en interesses. Hierdoor is de kans reëel 

dat de ‘afgegleden’ jongere het onderwijs zonder kwalificatie verlaat. De vereiste verantwoordelijkheid en 

verwachtingen rond toenemende zelfstandigheid waarmee de overgang van het basis- naar het secundaire 

onderwijs gepaard gaat (maken en bijhouden van individuele notities, invullen van agenda, deadlines ten aanzien 

van bepaalde opdrachten,…), wordt door de respondenten aangehaald als een van de mogelijke redenen die aan 

de basis ligt van ondermaatse prestaties en zittenblijven. Het merendeel van de respondenten uit dit onderzoek 

werd meermaals uit de school gezet en de meeste van hen behaalde geen diploma secundair onderwijs (n=7). In 

het gezinsleven resulteren deze academische ‘mislukkingen’ vaak in voortdurende ruzies en/of negatieve 

opmerkingen van ouders. Volgens Jackson en Farrugia (1997) veroorzaken deze gevoelens van incompetentie en 

onzekerheid vaak intense frustraties. Vaak is het dan ook na een reeks teleurstellingen op academisch vlak dat 

het druggebruik stilaan een dominante plaats begint te krijgen binnen het leven van deze respondenten. 

Overigens blijkt ook uit onderzoek van Balthazar (2003) dat druggebruik en drugsverkoop vaker voorkomen in de 

studierichtingen TSO en BSO. Ook uit de interviews blijkt dat het gebruik en misbruik van middelen veelal 

aanvang kent wanneer de respondenten terechtkomen in deze bovenstaande studierichtingen. 

Ook in het beroepsleven zorgt een gebrek aan stimulatie en het snel ervaren van verveling vaak voor substantiële 

moeilijkheden. Net zoals in het secundaire onderwijs, geven de respondenten aan dat ze vaak gemotiveerd aan 

een nieuwe studierichting of job beginnen. Naarmate de situatie meer bekend wordt, daalt de motivatie 

aanzienlijk. Ook in de literatuur is dit fenomeen bekend. Van kinderen met ADHD is geweten dat ze hun 

probleemgedrag in een nieuwe en gestructureerde situatie aanvankelijk relatief goed kunnen ‘maskeren’ (Antrop, 

Roeyers, Van Oost,  & Buysee  2000). Volgens Zentall (1975) heeft dit te maken met het feit dat een nieuwe 
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situatie reeds een zekere vorm van stimulatie veroorzaakt door zijn onbekendheid. Naarmate ‘het nieuwe’ van de 

situatie verdwijnt, wordt bij kinderen met ADHD meer activiteit geobserveerd.  

Verder worden ook moeilijkheden met betrekking tot het onderhouden van relaties of vriendschappen door de 

respondenten in verband gebracht met middelenmisbruik. Wisselende relaties en voortdurende conflicten zorgen 

er vaak voor dat partnerrelaties vastlopen. Deze relationele moeilijkheden bij volwassenen met ADHD werden 

reeds belicht in eerder onderzoek. Robbins (2005) vond, in eenzelfde lijn met de bevindingen uit dit onderzoek, 

dat personen met ADHD zichzelf trachten te stimuleren door conflicten op te zoeken of anderen uit te dagen. 

Door het jarenlange gebruik wordt ook de vriendenkring van de respondenten steeds beperkter. Niet-gebruikende 

vrienden en contacten gaan verloren.  

Ten slotte geeft een belangrijk deel van de respondenten aan aanzienlijke financiële schulden op te lopen door 

het niet betalen van boetes, huishuur, afbetalingen etc. Volgens de respondenten zorgt een combinatie van deze 

factoren vaak voor demoralisering en een laag zelfbeeld. Een aantal respondenten geeft ook expliciet aan dat het 

gebruik van stimulerende middelen werd ingezet om de secundaire gevolgen van de ADHD-problematiek te 

vergeten of ontvluchten. Het gebruik van psychostimulantia heeft voor de respondenten m.a.w. een functie in het 

ontvluchten of vergeten van bijkomende moeilijkheden.  

 

1.1.3. Perspectief van de respondent op de relatie tussen ADHD en middelenmisbruik 

Alle respondenten zagen een relatie tussen de ADHD- en de verslavingsproblematiek. Geen van de respondenten 

schuift echter de volledige verantwoordelijkheid voor de verslavingsproblematiek op de aanwezigheid van ADHD. 

De gerapporteerde verbanden zijn vierdelig.  

 Zelfmedicatie: aanvankelijke reductie in ADHD-gerelateerde symptomen 

 
Bij de meeste respondenten bleek er aanvankelijk een reductie in de ADHD-gerelateerde symptomen op te treden 

ten gevolge van het gebruik van stimulerende middelen. Deze bevinding werd reeds uitvoerig besproken in 

bovenstaande paragraaf (1.1.2.). 

 Langdurig druggebruik en -misbruik: de terugkeer van ADHD-gerelateerde symptomen 

 
Naarmate het gebruik vordert, wordt door een aantal respondenten melding gedaan van een tegengesteld effect. 

De mentale onrust, die aanvankelijk was afgenomen, keert terug in hogere gradaties en de impulsiviteit wordt 

erger. Onderzoek van Volkow et al. (2007) toont aan dat chronisch druggebruik de toevoer van dopamine in de 

hersenen vermindert, hetgeen wordt afgeleid door reducties in D2-dopaminereceptoren en een verminderde 

dopamine-vrijstelling in het striatum bij personen met een verslavingsproblematiek. Deze reducties worden 

geassocieerd met een verminderde activiteit van de orbitofrontale cortex (een regio die betrokken is bij de 

motivatie) en de gyrus cingulatus (een regio die betrokken is bij de impulsiviteit en inhibitie). In eenzelfde lijn met 

wat door een aantal van de respondenten in dit onderzoek wordt vermeld, kan chronisch druggebruik de 

symptomen van ADHD m.a.w. doen toenemen.  Groman et al. (2009) stellen in dit verband dat stimulerende 

middelen, onder bepaalde omstandigheden, middelenmisbruik kunnen ondersteunen en uiteindelijk kunnen leiden 

tot moleculaire aanpassingen in de hersenen die de beperkingen in responsinhibitie kunnen versterken. 
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 Chronisch Rilatine-gebruik/-misbruik: het uitblijven van ADHD-gerelateerde symptomen? 

 
Bij twee respondenten uit dit onderzoek heeft het gebruik van Rilatine aanvankelijk een aantal ‘gewenste’ 

effecten veroorzaakt, met name een reductie in de ADHD-gerelateerde symptomen en betere schoolse prestaties. 

Na jarenlang gebruik en misbruik zijn een aantal van deze ADHD-gerelateerde symptomen (voornamelijk de 

hyperactiviteit) niet verergerd, maar zelfs afgenomen. Toch wordt deze ‘blijvende’ reductie in ADHD-symptomen 

door de respondenten niet als een meerwaarde ervaren. Integendeel, deze respondenten ervaren een gemis ten 

aanzien van hun vroegere spontaniteit, sociale vaardigheden en hyperactiviteit. Ze rapporteren een ‘leeg’, 

‘geïsoleerd’, ‘depressief’ en ‘zombieachtig’ gevoel.  

Hoewel relatief weinig geweten is over het effect van Methylfenidaat op het spontane sociale gedrag, heeft recent 

onderzoek van Vanderschuren et al. (2008) aangetoond dat Methylfenidaat het meest krachtige deel van het 

gedragsrepertoire van ratten blokkeert, met name het sociale spelgedrag. De onderzoekers suggereren dat het 

effect van Methylfenidaat op sociaal gedrag een weerspiegeling is van zijn therapeutisch effect op personen met 

ADHD, met name een verbetering in gedragsmatige inhibitie. Gezien het belang van sociaal spelgedrag voor de 

ontwikkeling, wijzen deze bevindingen op een zeer ongewenste bijwerking van Methylfenidaat (Verschuren et al., 

2008, p. 3021). 

Onderzoek van Yang, Swann en Dafny (2007) toont, in aansluiting met wat door de respondenten wordt 

aangehaald, aan dat chronische toediening van Methylfenidaat bij ratten neurofysiologische en gedragsmatige 

sensitisatie produceert. Gedragsmatige sensitisatie wordt door Yang et al. (2007) omschreven als “the 

progressive augmentation of the initial, behavioral responses to a psychostimulant (Yang et al., 2007, p. 67)”. 

Van deze gedragsmatige sensitisatie wordt bovendien verondersteld dat ze een vroege manifestatie is van de 

neuroplasticiteit waarmee herhaaldelijke toediening van drugs geassocieerd wordt en dat ze een centrale rol 

speelt in de ontwikkeling van verslavingsgedrag en blijvende veranderingen in de neurale circuits van motivatie 

en beloning ten gevolge van chronische toediening van psychostimulantia (Yang et al., 2007).  

Methylfenidaat is een piperidine-derivaat dat structureel gerelateerd is aan de amfetaminen. Het 

neurofarmacologisch profiel van de stof is gelijkaardig aan dat van andere stimulantia zoals o.a. cocaïne (Kollins 

et al., 2001). Net zoals bij cocaïne, blokkeert Methylfenidaat de dopaminetransporter (DAT) (Kollins et al., 2001). 

Gezien de structurele en farmacologische gelijkenissen tussen Methylfenidaat en producten als cocaïne en 

amfetamine, is er reden om te vermoeden dat Methylfenidaat een significant misbruikpotentieel heeft (Kollins et 

al., 2001). Onderzoek van Rush et al. (2001) toont ook effectief aan dat Methylfenidaat werkt als een 

bekrachtiger, hetgeen een sterke voorspeller zou zijn voor misbruikpotentieel.  

Anderzijds heeft onderzoek ook aangetoond dat het gebruik van psychostimulantia een beschermende factor 

vormt ten aanzien van later middelenmisbruik. Deze beschermende werking kan verklaard worden door 

verbeterde schoolprestaties, minder criminele activiteiten en een verbeterd zelfvertrouwen. Meer onderzoek 

oppert bovendien de mogelijkheid dat Methylfenidaat, onder bepaalde voorwaarden, de effecten van illegale 

psychostimulantia in de hersenen vermindert. Onder andere onderzoek van Augustyniak, Kourrich, Rezazadeh, 

Stewart en Arvanitogiannis (2006) toont aan dat de toediening van Methylfenidaat gedurende de 

prepuberale en peripuberale periode de belonende en bekrachtigende effecten van cocaïne gedurende 

de volwassenheid vermindert. Dit zou overigens een mogelijke verklaring vormen voor het gegeven dat geen 
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van beide respondenten met een Rilatine-afhankelijkheid in dit onderzoek andere stimulerende middelen 

misbruikt. Een van deze respondenten gaf ook expliciet aan dat cocaïne bij hem geen spectaculaire effecten 

teweegbracht. 

 Rilatine-gebruik en –misbruik: de rol van positieve bekrachtiging 

 
Na jarenlang academisch onderpresteren blijkt de ontdekking en het gebruik van Rilatine bij twee respondenten 

gepaard te gaan met sterke verbeteringen voor wat betreft schoolse prestaties en een verbeterd zelfbeeld, 

waardoor de respondenten worden bekrachtigd in hun Rilatine-gebruik.  Het gebruik van Rilatine resulteerde 

overigens ook in frequente bekrachtiging vanuit het familiale of academische netwerk van de respondent. De 

respondenten geven aan dat deze tevredenheid vanuit de omgeving een extra ‘stimulans’ betekende ten aanzien 

van het gebruik. Door de verbeterde prestaties en de afname van storend gedrag, blijkt ook de omgeving 

bekrachtigd te worden in het stimuleren van hun zoon/dochter/leerling voor wat betreft het voortzetten van deze 

farmacologische behandeling. Volgens de respondenten heeft deze bekrachtiging een aanzienlijke rol gespeeld bij 

het ontwikkelen van de afhankelijkheidsproblematiek.  

2. Klinische implicaties 

 

Allereerst kan gesteld worden dat de bevindingen uit dit onderzoek nogmaals wijzen op het belang van een 

vroegtijdige diagnostiek en behandeling van ADHD. Bij 8 van de 10 respondenten die deelnamen aan dit 

onderzoek, werd de diagnose ADHD pas gesteld nadat de verslavingsproblematiek zich gemanifesteerd had. De 

respondenten liepen, mede omwille van deze ‘onerkende’ aanwezigheid van ADHD, aanzienlijke schade op 

doorheen hun levensloop. Een vroegtijdige diagnose en behandeling zou deze schade kunnen 

inperken/voorkomen.  

Vervolgens blijkt uit dit onderzoek dat personen met ADHD nog al te vaak op onbegrip vanuit de omgeving 

stuiten (ouders, leerkrachten,…). Hun gedrag wordt vaak geïnterpreteerd als een vorm van luiheid of egoïsme, 

eerder dan dat het een resultaat zou zijn van een chronische beperking. Voortdurende negatieve opmerkingen 

vanuit de omgeving resulteren vaak in een gevoel van waardeloosheid. Het gebruik van stimulerende middelen 

wordt ingezet om deze onaangename gevoelens te ontvluchten. Op basis van deze bevinding kan geconcludeerd 

worden dat een correcte voorlichting van het netwerk rondom de cliënt een essentiële component is van een 

effectieve behandeling.  

Gezien het verhoogde risico op het ontwikkelen van een verslavingsproblematiek bij deze doelgroep is selectieve 

preventie, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke risicofactoren inzake middelenmisbruik bij deze 

populatie, gewenst. In dit onderzoek werden een aantal specifieke functies voor het gebruik van 

psychostimulantia bij jongvolwassenen met ADHD geïdentificeerd. Het betrekken van deze functies bij de 

uitwerking van secundaire en tertiaire preventiemaatregelen ten aanzien van middelengebruik en –misbruik bij 

volwassenen met ADHD is aangewezen. Het identificeren van deze specifieke functies zou immers kunnen leiden 

tot specifieke suggesties naar alternatieve activiteiten waarmee deze functies kunnen worden bewerkstelligd 

(Boys et al., 2001).  

Zo blijkt ‘verveling’ voor de respondenten in dit onderzoek vaak aanleiding te geven tot het gebruik en misbruik 

van psychostimulerende middelen. Een verhoogde gevoeligheid voor verveling ten aanzien van onveranderde 
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condities of personen, is volgens Zuckerman een dimensie die inherent deel uitmaakt van ‘sensation seeking 

behavior’ (Bardo et al., 1996). Psychostimulantia worden ingezet met als doel deze verveling weg te nemen. Deze 

verveling blijkt overigens voornamelijk te ontstaan in academische of beroepsmatige contexten. Vertrekkende van 

dit gegeven, kan geconcludeerd worden dat het voorzien van een gevarieerd en uitdagend onderwijs- en 

werkaanbod voor deze doelgroep van essentieel belang is. Ten aanzien van het secundaire onderwijs betekent dit 

bovendien dat een vroegtijdige en weloverwogen keuze van een studierichting die aansluit bij de interesses en 

noden van de jongeren van cruciaal belang is. Uit een exploratie van de academische loopbaan van deze 

jongeren in dit onderzoek, blijkt namelijk dat het ‘watervaleffect’ frequent optreedt, waardoor deze individuen 

vaak gedemotiveerd zijn eens ze terechtkomen in een studierichting die aansluit bij hun capaciteiten en 

interesses. Naar het beroepsmatige functioneren van volwassenen met ADHD heeft onderzoek aangetoond dat 

een aantal individuen met ADHD bijzonder succesvol zijn in hun werk mits zij de juiste werkomgeving en 

jobinvulling hebben gevonden. Coaching en opvolging bij de zoektocht naar en keuze voor een uitdagende, 

actieve job, waarbij men niet gehypothekeerd wordt door de beperkingen van ADHD, lijkt cruciaal. Het regelmatig 

aanbieden van gevarieerde en nieuwe stimuli zou een effectieve preventie- en behandelingsstrategie kunnen 

vormen voor deze doelgroep. Deze ondersteuning dient plaats te krijgen in een zo vroeg mogelijk stadium, zodat 

frequente ervaringen van teleurstelling en/of mislukking vermeden kunnen worden.  

Daarnaast lijkt ook een aanpassing van het hulpverleningsaanbod voor deze populatie aangewezen. Bij cliënten 

met een ernstige vorm van ADHD lijkt de stoornis een belangrijke etiologische rol te spelen in de 

verslavingsproblematiek. Gezien het gegeven dat de stoornis beter te beïnvloeden is dan andere risicofactoren, is 

een vroegtijdige herkenning van de diagnose van cruciaal belang. In de praktijk blijkt het echter nog vaak te 

ontbreken aan scherpe lijnen omtrent de diagnosestelling van ADHD. Zo heerst er bijvoorbeeld nog discussie rond 

de vraag hoe lang de cliënt abstinent dient te zijn alvorens de diagnose gesteld kan worden. Naast het gegeven 

dat middelenmisbruik of detoxificatie vaak een klinisch beeld oplevert dat sterk gelijkt op dat van ADHD, wordt de 

diagnostiek van ADHD bij volwassenen vaak bemoeilijkt door het gegeven dat de diagnose retrospectief moet 

worden vastgesteld en door de frequente overlap van ADHD met andere stoornissen. 

 
Een correcte diagnose en daaropvolgende behandeling van ADHD bij deze doelgroep is echter van onontbeerlijk 

belang. Onderzoek heeft aangetoond dat de prognose van de abstinentie voor een groot deel afhankelijk is van 

de stabilisatie van de onrustklachten (van de Glind et al., 2004). In de praktijk blijkt echter dat men zich in de 

klassieke residentiële drughulpverlening nog al te vaak baseert op een algemeen groepsprogramma, waarin de 

drugproblematiek de primaire, zo niet de enige focus van behandeling wordt. De vraag is natuurlijk in welke mate 

cliënten met een onbehandelde ADHD-stoornis gebaat zijn bij dergelijke reguliere behandelingsprogramma’s. De 

ervaring leert dat men bij dit soort meervoudige problematiek best uitgaat van een geïntegreerde behandeling, 

waarbij elk probleem in het geheel wordt opgenomen en op basis van prioriteit wordt behandeld.  Het gelijktijdig 

behandelen van ADHD is soms een noodzakelijke voorwaarde om toegang te krijgen en aan de 

verslavingsproblematiek te kunnen werken. ADHD-gerelateerde kenmerken hebben immers vaak een negatieve 

invloed op de therapietrouw en vaak zorgt storend gedrag (niet aan gangbare afspraken houden, (verbale) 

agressie, groepssessie verstoren) voor irritaties bij stafleden of medebewoners. Eigen ervaring leert ook dat deze 

ADHD-cliënten vaak, omwille van hun storende gedrag, worden geschorst binnen de traditionele 

drughulpverleningsprogramma’s om het groepsleven leefbaar te houden. De drop-out van deze populatie binnen 

de drughulpverlening is dan ook groot. Onder andere onderzoek van Levin et al. (2004) toont aan dat 

volwassenen met ADHD minder kans hebben om hun behandeling in een therapeutische gemeenschap te 

vervolmaken. 
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De behandeling met stimulerende medicatie -de hoeksteen van de behandeling van ADHD bij een niet verslaafde 

populatie- roept net bij deze populatie heel wat weerstand op. Het risico op misbruik van deze medicatie is 

immers niet onbestaande. Onderzoek van Schubiner et al. (2002) heeft echter aangetoond dat er relatief weinig 

risico is verbonden aan het gebruik van Methylfenidaat bij deze populatie, op voorwaarde dat deze 

farmacologische behandeling nauw wordt opgevolgd. Ook onderzoek van Grabowski et al. (2001) heeft 

aangetoond dat Methylfenidaat op een ‘veilige’ manier kan worden voorgeschreven aan volwassenen met een 

cocaïneafhankelijkheid. De onderzoekers vonden geen evidentie voor ernstige bijwerkingen of toegenomen 

craving voor cocaïne. Het voorschrijven van deze medicatie kan de cliënt mogelijk toegankelijker maken voor 

verdere behandeling.  

 

Duidelijk is dat het bestaande aanbod verder gedifferentieerd moet worden om ook tegemoet te komen aan de 

noden van deze specifieke groep. Deze nood aan differentiering sluit aan bij de evolutie van de laatste jaren, te 

begrijpen als een toename van het aantal dubbeldiagnose patiënten binnen de drughulpverlening. Er ontstaat 

meer nood aan zorg op maat van de cliënt en een toenemende mate van stafinvestering en –ondersteuning. 

Gezien de frequent gerapporteerde drop-out van deze populatie binnen de drughulpverlening, dient met name 

terugvalpreventie een belangrijke plaats te krijgen binnen het hulpverleningsplan van jongvolwassenen met 

ADHD die ook middelen misbruiken. Voor het identificeren van mogelijke triggers en factoren die tot herval 

kunnen leiden, is een exploratie van de functies van het gebruik bij de cliënt noodzakelijk. Na de identificatie van 

deze functies kan samen met de cliënt worden nagedacht over alternatieven die dezelfde functies vervullen als 

het middelenmisbruik en die even aantrekkelijk zijn voor de cliënt (Boys et. al., 1999).  

Op basis van de bevindingen die uit dit onderzoek naar voren komen, kan bovendien gesuggereerd worden dat 

een gevarieerd hulpverleningsprogramma met uitdagende en vernieuwende activiteiten, een belangrijk deel dient 

uit te maken van de hulpverlening aan personen met ADHD. Het inzetten van specifieke behandelmethoden zoals 

o.a. Contingency Management (CM) zou mogelijk tegemoet kunnen komen aan de hoge reward-gevoeligheid van 

een aantal ADHD- cliënten. Onderzoek in Nederland toonde reeds aan dat de Community Reinforcement 

Approach een effectieve behandeling is voor personen met een cocaïneafhankelijkheid (de Fuentes-merillas & de 

Jong, 2009). De methode blijkt volgens de onderzoekers overigens ook goed uitvoerbaar in de dagelijkse 

klinische praktijk. Ook in de stap naar resocialisatie dient deze populatie ondersteund te worden. Gezien het 

gegeven dat verveling en een gebrek aan stimulatie bij de respondenten vaak aanleiding lijkt te geven tot herval,  

is het zoeken naar een uitdagend en stimulerend werk- of vormingsaanbod en een gezonde vrijetijdsinvulling van 

cruciaal belang. 

3. Beperkingen van het onderzoek 

 

Omwille van deontologische en pragmatische redenen, werd ervoor geopteerd om de deelnemers aan dit 

onderzoek te rekruteren binnen één voorziening, met name ADIC. Dit heeft zowel voor- als nadelen. De keuze 

beperkt de veralgemeenbaarheid van de resultaten. De voorziening als situationele context speelt immers een 

belangrijke rol wat betreft de beleving van de respondenten (Standaert & Vanderstraeten, 2008). Volgens 

Wardekker (1999) stemmen mensen de persoonlijke betekenisverlening af op die van anderen. Het samen 

handelen zou niet mogelijk zijn, indien betekenissen niet mede door anderen zouden worden gesuggereerd. Het 

voordeel van deze keuze betreft de uniformiteit van de onderzoekscontext. Alle respondenten doorliepen 
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eenzelfde onderzoeksprocedure. Bovendien kan gesteld worden dat ADIC een representatieve voorziening is voor 

het bredere drughulpverleninglandschap. Het is een relatief laagdrempelige voorziening waarin een 

gestructureerde werking en een groepsprogramma centraal staan.  Deze werkwijze is terug te vinden in vrijwel 

de gehele klassieke residentiële drughulpverlening en is in oorsprong ontstaan vanuit de principes van de 

zelfhulp.  

Vervolgens dient te worden vermeld dat de generaliseerbaarheid van de bevindingen beperkt wordt door 

enerzijds de omvang en anderzijds de aard van de steekproef. Het kleine aantal respondenten maakt dat de 

resultaten van dit onderzoek met voorzichtigheid dienen geïnterpreteerd te worden en geenszins aanspraak 

kunnen maken op generaliseerbaarheid. Alle respondenten waren op het moment van onderzoek residentieel of 

ambulant in behandeling en verleenden vrijwillig hun medewerking aan het onderzoek, waardoor deze steekproef 

mogelijk verschilt van de algemene populatie van individuen met ADHD die middelen misbruiken. 

Dit onderzoek beoogde bij de selectie van de steekproef geen statistische representativiteit te realiseren. De kans 

dat een respondent binnen de steekproef viel, werd immers niet bepaald door het toeval. De kenmerken van de 

populatie vormden de basis van de selectie. 

Van de 10 respondenten die deelnamen aan dit onderzoek, werden slechts 2 respondenten gediagnosticeerd met 

ADHD alvorens de verslavingsproblematiek zich manifesteerde. Dit gegeven roept natuurlijk vragen op naar de 

mate waarin het klinische beeld van de overige 8 respondenten beïnvloed werd door de verslavingsproblematiek 

of door de detoxificatie. Groman et al. (2009) wijzen op het gegeven dat individuen die middelen misbruiken vaak 

ADHD-gerelateerde symptomen vertonen en dierenstudies tonen aan dat deze effecten meer dan waarschijnlijk 

geïnduceerd werden door het misbruik van middelen. De invloed van gebruik of detoxificatie werd zoveel mogelijk 

uitgesloten door in het diagnostische proces voornamelijk de anamnese als richtlijn te hanteren, eerder dan 

instrumenten die het actuele klinische beeld bevragen. Dit betekent dat de diagnosticus zich bij het stellen van de 

diagnose in de eerste plaats heeft gebaseerd op het nagaan van de aanwezigheid van de symptomen gedurende 

de kindertijd. Bovendien gebeurde de diagnosestelling van ADHD door een verslavingsarts die minimum 25 

volwassen ADHD- cliënten gediagnosticeerd en behandeld heeft en complementaire vorming volgde in 

diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen. In hun protocol stellen van de Glind et al. (2004) dat aan 

minimum een van de twee bovenstaande voorwaarden moet voldaan zijn. 

  

Alle respondent scoorde positief op de Nederlandse ‘zelfrapportage vragenlijst voor ADHD bij volwassenen’.  Dit 

screeningsinstrument, dat voorafgaand aan het onderzoek werd afgenomen, werd ontwikkeld door Kooij en 

collega’s (2005) en is gebaseerd op de DSM-IV-TR criteria (APA, 2000) voor ADHD. Het gebruik van de vragenlijst 

als screeningsinstrument is voldoende betrouwbaar en valide gebleken (Kooij, 2006).  

 

De validiteit van zelfrapportage door volwassenen waarop dit instrument gebaseerd is, wordt echter wel eens in 

twijfel getrokken. Reden hiervoor is het gegeven dat de diagnose ADHD afhangt van de retrospectieve 

herinnering aan gedrag in de kindertijd, en er weinig bekend is over de betrouwbaarheid van die herinnering 

(Kooij, 2006). In het verleden werd reeds aangetoond dat individuen met ADHD niet de meest betrouwbare 

beoordelaars zijn van hun eigen gedrag. Cliënten zouden eerder geneigd zijn tot onderrapportage. Ook Barkley 

(1997) heeft aangetoond dat zelfrapportage over symptomen in de kindertijd niet erg betrouwbaar is. Om die 

redenen werd getracht om –waar mogelijk- de betrouwbaarheid van de diagnose te verhogen door de 

beschikbare gegevens en informatie te onderbouwen met informatie van de ouders van de cliënt.  
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Hoewel er aanzienlijke voordelen verbonden zijn aan het gebruik van het ‘life history interview’ (zie 4.3.2.), dient 

te worden vermeld dat de interviewvorm niet steeds eenvoudig toe te passen bleek bij deze specifieke doelgroep,  

met name door haar weinig gestructureerde karakter. Voor een aantal respondenten bleek het niet steeds evident 

om de probleemstelling mee te nemen in de weergave van de levenservaringen. Vaak werd er uitvoerig ingegaan 

op schijnbaar irrelevante details. Tijdens deze momenten stelde de onderzoeker zich directiever op en trachtte 

het gesprek op een zo natuurlijk mogelijke manier te structureren. Niettegenstaande bleek de tijdsduur van het 

interview soms niet toereikend om voldoende relevante informatie te verzamelen. Bij een aantal respondenten 

had een tweede interview dan ook niet overbodig geweest. Anderzijds behoort dit onderzoek tot één van de 

weinigen onderzoeken waarin zelfgerapporteerde redenen werden geëxploreerd aan de hand van het life history 

interview. Deze methode laat – in tegenstelling tot gestructureerde vragenlijsten, waarin de respondent op basis 

van vooraf opgestelde motieven moet aankruisen wat in zijn/haar situatie van toepassing is- toe de context en 

betekenisgeving van de gerapporteerde functies in kaart te brengen. 

 
Onderzoek naar de subjectief gerapporteerde zingevingen van personen met een verslavingsproblematiek ten 

aanzien van hun gebruik en misbruik, doet natuurlijk vragen rijzen naar de mogelijkheid van rationalisering. In 

hoeverre tracht de respondent met de door hem/haar gerapporteerde zingevingen zijn/haar gebruik of misbruik 

te rationaliseren? Onderzoek van Noordsy et al. (1991) naar de subjectieve ervaringen van personen met 

schizofrenie ten aanzien van hun alcoholgebruik, toont echter aan dat dergelijke rationaliseringen niet optreden. 

Onderzoek naar subjectief gerapporteerde zingevingen is overigens ook onmisbaar. De focus van voorgaand 

onderzoek ligt hoofdzakelijk op het aantonen van objectieve determinerende factoren in de relatie tussen ADHD 

en middelenmisbruik. In dit onderzoek daarentegen, vertrekt men in aansluiting met het fenomenologisch 

gedachtegoed, van het idee dat er voor mensen geen werkelijkheid bestaat buiten de beleefde werkelijkheid en 

dat mensen handelen op grond van de betekenis die een bepaalde handelingssituatie voor hen heeft. Laudet et 

al. (2004) stellen overigens dat, onafhankelijk van de accuraatheid van bepaalde overtuigingen, deze laatste wel 

eens een cruciale determinant zouden kunnen zijn van ‘substance use behavior’. In eenzelfde lijn stellen 

Christiansen et al. (1994) dat er evidentie is voor het idee dat overtuigingen over de effecten van alcohol het 

toekomstige drinkgedrag voorspellen.  

4. Toekomstig onderzoek 

 
Op basis van bovenstaande bevindingen worden enkele suggesties geformuleerd voor toekomstig onderzoek. 

In dit onderzoek werden de verschillende potentiële functies van het gebruik van psychostimulerende middelen, 

zoals ervaren door de respondent, geëxploreerd. De effecten en potentiële functies van het gebruik van andere 

producten werd niet nagegaan. Dit vormt mogelijk een verklaring voor het gegeven dat het aantal 

geïdentificeerde functies in dit onderzoek eerder beperkt is. Onderzoek naar de effecten en functies van het 

gebruik van andere producten (cannabis, heroïne, alcohol…) bij personen met ADHD zou een gevarieerder beeld 

kunnen opleveren. Of zoals Boys et al. (1999) in hun onderzoek aantonen: “Our reports pointed to different 

functions served by using particular drugs and a different profile of functions across different substance types.” 

(Boys et al., 1999). Toekomstig onderzoek is nodig wil men een meer gedetailleerd en omvattend begrip 

ontwikkelen over deze functies. Een verdere exploratie van deze motieven en functies zou een waardevolle 

bijdrage kunnen leveren aan bestaande modellen die middelengebruik en –misbruik trachten te verklaren. 
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In de tweede plaats is een grotere, representatieve steekproef aangewezen, zodat het formuleren van meer 

algemene conclusies mogelijk wordt. Gezien het beperkte aantal respondenten, werd in dit onderzoek geen 

onderscheid gemaakt naargelang de verschillende subtypes (gecombineerde type, onoplettendheidtype, 

hyperactief/impulsieve type) van ADHD. Toekomstig onderzoek naar de functies van middelengebruik bij 

jongvolwassenen met ADHD, zou een onderscheid kunnen maken tussen deze verschillende subtypes.  Op deze 

manier kunnen verschillen tussen deze populatie van personen met ADHD worden onderzocht.  

Vertrekkende van de bevinding dat verveling en een gebrek aan motivatie en interesse voor dagdagelijkse 

verwachtingen en bezigheden door de respondenten wordt aangehaald als een belangrijke motivator voor het 

gebruik van psychostimulerende middelen, zou toekomstig onderzoek zich kunnen toespitsen op het belang van 

deze associatie. 

Meer en meer verschijnt er onderzoek naar het verslavende potentieel van Rilatine. Aan dit onderzoek namen 

twee individuen deel met een Rilatine-verslaving. Beide respondenten hebben het over de bekrachtigende invloed 

van de omgeving op het Rilatinegebruik en het ontstaan van de verslavingsproblematiek. Het gebruik van Rilatine 

zorgde er bij deze respondenten voor dat zij, na jarenlang onderpresteren, academisch falen en negatieve 

opmerkingen, plots wel goede prestaties behaalden of het door de omgeving gewenste gedrag konden vertonen. 

Deze prestatie en –gedragswijzigingen resulteerden in meer frequente positieve bekrachtiging vanuit de 

omgeving. Het is niet onlogisch te veronderstellen dat deze positieve bekrachtiging een belangrijke rol heeft 

gespeeld bij het ontstaan van de psychische afhankelijkheid bij deze respondenten. Gezien het gegeven dat het 

gebruik van psychostimulerende middelen door deze doelgroep op korte termijn vaak een aantal gewenste 

effecten teweegbrengt, is toekomstig onderzoek naar het relatieve belang van deze positieve bekrachtiging in het 

ontstaan of in standhouden van een afhankelijkheidsproblematiek aangewezen. In de huidige wetenschappelijke 

literatuur werden er door de onderzoeker geen publicaties teruggevonden die deze rol van bekrachtiging in acht 

nemen. 

Onderzoek van Wilens, Faraone, Biederman en Gunawardene (2003) toont aan dat het gebruik van stimulerende 

medicatie door individuen met ADHD een bescherming biedt tegen later middelenmisbruik. De mechanismen die 

een rol spelen bij de beschermende invloed van deze farmacologische behandeling zijn echter ongekend. Mogelijk 

zorgt een reductie in ADHD-gerelateerde symptomen ervoor dat  de secundaire gevolgen waarmee ADHD vaak 

gepaard gaat (demoralisering, een laag zelfbeeld, academisch falen,…) worden ingeperkt. Bij beide respondenten 

die deelnamen aan dit onderzoek en gedurende de adolescentieperiode Rilatine namen, is het klinische gebruik 

ervan geëvolueerd tot een zeer hardnekkige psychische afhankelijkheid, een afhankelijkheid die door de 

respondenten net verklaard wordt door de verbeterde schoolprestaties en het verbeterde zelfvertrouwen 

waarmee het gebruik van Rilatine aanvankelijk gepaard ging (factoren waarvan net verondersteld wordt dat ze 

zouden beschermen tegen toekomstig middelenmisbruik). Een van deze respondenten gaf aan dat haar 

zelfvertrouwen na jarenlang gebruik voor 100% afhankelijk was van de al dan niet aanwezigheid van Rilatine. 

Onderzoek naar het verslavende potentieel van Methylfenidaat focust zich nog veelal op de biologische 

mechanismen in de werking van Methylfenidaat die tot misbruik zouden kunnen leiden. Toekomstig onderzoek 

naar dit verslavende potentieel zou ook de psychologische impact van jarenlang Rilatine-gebruik in beschouwing 

moeten nemen. Wanneer het gebruik van Rilatine voor een aantal individuen daadwerkelijk gepaard gaat met 

een spectaculaire verbetering in zelfvertrouwen en schoolse prestaties, is het niet onlogisch te veronderstellen dat 

de afbouw of het stopzetten van dit medicatiegebruik voor deze individuen geen evidentie is. Er zou 

gesuggereerd kunnen worden dat de beschermende invloed van stimulerende medicatie die werd teruggevonden 
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in bovenstaand onderzoek van Wilens et. al. (2003) te wijten is aan het feit dat het medicatiegebruik van de 

jongeren die deelnamen aan dit onderzoek nauw werd opgevolgd. De farmacologische behandeling van ADHD 

zou ook in de klinische praktijk beter opgevolgd moeten worden en ook perspectieven rond ondersteuning bij de 

afbouw en het stopzetten van deze behandeling zouden een belangrijk deel moeten uitmaken van deze 

opvolging. De discontinuïteit tussen enerzijds de kinderpsychiatrie en anderzijds de volwassenpsychiatrie dient in 

de toekomst overbrugd te worden.   
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ALGEMENE CONCLUSIE 
 

Dit onderzoek beoogde een exploratie van de zelfgerapporteerde functies van het gebruik en misbruik van 

psychostimulantia bij jongvolwassenen met ADHD. Deze doelstelling werd opgesplitst in een aantal 

onderzoeksvragen, die de lijdraad vormden voor het opstellen van de interviewschema’s, de bespreking van de 

resultaten en de opbouw van de discussie en conclusie.  

Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat het gebruik van stimulerende middelen door de respondenten 

in dit onderzoek gemotiveerd wordt vanuit een aantal specifieke functies: het gebruik van psychostimulantia 

resulteert in een aantal specifieke, door de respondenten gewenste effecten en het gebruik wordt ook expliciet 

gedreven vanuit een verlangen om deze specifieke effecten te bewerkstelligen. Van personen met ADHD is 

geweten dat ze een groter risico lopen op het ontwikkelen van een verslavingsproblematiek in vergelijking met 

een syndroomvrije populatie. Impulsiviteit/onvermogen tot uitstellen/risicogedrag, behoefte aan forse stimulatie 

(verveling), psychologische factoren en secundaire problemen (negatief zelfbeeld, demoralisatie, 

underachievement) blijken belangrijke risicofactoren bij personen met ADHD voor het ontwikkelen van een 

verslavingsproblematiek (Carpentier, n.d.). Bij de weergave van de functies van het gebruik van 

psychostimulantia, werd door de respondenten frequent verwezen naar deze specifieke risicofactoren. Het 

gebruik van stimulerende middelen kan bij het merendeel van de respondenten geplaatst worden binnen een 

voortdurende zoektocht naar stimulatie en het niet verdragen van verveling. Verder blijkt het gebruik functies te 

hebben inzake het verbeteren van de concentratie en aandacht, het verminderen van de mentale onrust of 

hyperactiviteit, de regulatie van emoties, de vlucht van pijnlijke gevoelens of gebeurtenissen, het bewerkstelligen 

van een aantal fysieke effecten en het tevreden stellen van de omgeving.  

Alle respondenten zagen een relatie tussen de ADHD-problematiek en het middelenmisbruik. Hoewel het 

gebruik van stimulerende middelen aanvankelijk heeft gezorgd voor een reductie in ADHD-gerelateerde 

symptomen, lijkt het jarenlang druggebruik een toename van deze symptomen te veroorzaken. Deze bevindingen 

werden gekoppeld aan onderzoek naar neurochemische wijzigingen in de hersenen die optreden ten gevolge van 

chronisch druggebruik. De respondenten met een Rilatine-afhankelijkheid rapporteerden een blijvende reductie in 

de ADHD-gerelateerde symptomen na langdurig Rilatine-gebruik, een bevinding die werd gekoppeld aan 

onderzoek naar neuroplasticiteit waarmee herhaaldelijke toediening van drugs geassocieerd wordt en de 

blijvende veranderingen in de neurale circuits van motivatie en beloning ten gevolge van chronische toediening 

van psychostimulantia. 

Het snel ervaren van verveling en een gebrek aan motivatie loopt als een rode draad doorheen de academische 

en professionele loopbaan van de respondenten. Het tegemoetkomen aan de toenemende verwachtingen 

omtrent zelfstandigheid waarmee de overgang van het basis- naar het secundaire onderwijs gepaard gaat, lijkt 

voor het merendeel van de respondenten geen evidentie. Naast het vertonen van problematisch en storend 

gedrag, blijkt een gebrek aan concentratie en aandacht enerzijds en een gebrekkige motivatie anderzijds ertoe bij 

te dragen dat deze jongeren niet naar behoren presteren, worden geschorst, van studierichting dienen te 

veranderen etc. In het beroepsleven resulteren een gebrek aan motivatie en het snel ervaren van verveling in 

frequente wisselingen van werk, ongewettigde afwezigheden, te laat komen etc..  Ook andere ADHD- kenmerken, 

zoals een gebrek aan concentratie, dragen bij tot moeilijkheden in het beroepsleven. Ontslag lijkt bij deze 

respondenten dan ook eerder regel dan uitzondering. Het is niet onlogisch te veronderstellen dat deze 

 65 



 

moeilijkheden en de daaropvolgende demoralisatie een medierende rol spelen in de relatie tussen ADHD en 

middelenmisbruik. 

Op basis van de bevindingen die uit dit onderzoek naar voren kwamen, werden een aantal klinische implicaties 

geformuleerd naar preventie en hulpverlening ten aanzien van deze doelgroep. Bij de uitbouw van effectieve 

preventie- en behandelingsstrategieën dient men rekening te houden met de specifieke functie die het gebruik en 

misbruik van bepaalde producten vervult in het leven van de cliënt. Gezien de bevinding dat stimulerende 

middelen vaak worden ingezet om de frequent gerapporteerde verveling en een gebrek aan stimulatie op te 

heffen, dient met name de uitbouw van een gevarieerd hulpverleningsprogramma met uitdagende en 

vernieuwende activiteiten in belangrijke mate deel uit te maken van de hulpverlening aan personen met ADHD. 

Het inzetten van specifieke behandelmethoden zoals o.a. Contingency Management (CM) zou mogelijk tegemoet 

kunnen komen aan de hoge reward-gevoeligheid van een aantal ADHD- cliënten.  
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1. Geïnformeerde toestemming 

 

Belevingsonderzoek naar de functies van het gebruik van psychostimulantia bij jongvolwassenen met ADHD 

 

1. De deelnemer aan dit onderzoek blijft anoniem. De onderzoeker heeft mij voldoende geïnformeerd over 

de wijze waarop deze anonimiteit zal gewaarborgd worden. 

a. Alle gegevens die ik in het kader van dit interview verstrek, zullen geheel vertrouwelijk en 

anoniem worden verwerkt. 

b. De onderzoeker zal na beëindiging van de onderzoeksrelatie mijn persoonlijke gegevens niet 

langer dan noodzakelijk en afgesproken is bewaren.  

c. De gegevens worden bovendien slechts gebruikt in verband met het doel waarvoor ze 

verzameld werden. 

d. Ik ben op de hoogte gebracht van het feit dat de door mij verstrekte gegevens zullen worden 

opgenomen via de dictafoonfunctie van een geluidsopnameapparaat en heb hiervoor mijn 

expliciete toestemming gegeven.  

 

2. Ik ben op de hoogte gebracht van mijn recht om op elk tijdstip de onderzoeksrelatie te verbreken of 

medewerking te weigeren.  

 

3. Ik heb voldoende uitleg gekregen omtrent het doel, de werkwijze, de inhoud van mijn bijdrage en de 

tijdsduur van het onderzoek.  

 

Gelezen en goedgekeurd, 

Opgemaakt in ….. exemplaren, op…………………………….te……………………………………… 

 

De participant                                                                                          De onderzoeker,  

 

 

                                                                                                              Laura Stevens 
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2. Topiclijst 

 

Basisonderwijs 

 Gedrag 

 Resultaten 

 Relaties (leeftijdsgenoten, leerkrachten) 

 Hobby’s 

Secundair onderwijs 

 Gedrag 

 Resultaten 

 Relaties 

 Loopbaan (studierichtingen, zitten blijven, aantal scholen,…) 

 

Beroepsleven/werksituatie 

 Algemeen functioneren 

 Loopbaan (aantal jobs, redenen van ontslag, aard van werk,…) 

 Administratieve zaken 

 

Gebruik/ misbruik psychostimulantia 

 

a. Redenen en motieven initiele gebruik 

b. Redenen/motieven/functies gecontinueerde gebruik 

• Gemoedstoestand 

• Academisch of professioneel functioneren  

• Relaties 

 



3. Boomstructuur 

 

• Motieven/redenen voor het initiele gebruik van psychostimulantia 

 

o Nieuwsgierigheid/experimenteren 

o Omgevingsfactoren 

 Erbij horen 

 Omgevingsnorm 

 Verwachtingen omgeving 

o Impulsiviteit 

 

• Motieven/redenen/functies van gecontinueerde gebruik van psychostimulantia 

 

o Omgevingsfactoren 

 Omgevingsnorm 

 Impliciete bekrachtiging vanuit de omgeving 

o Coping 

 Symptoomspecifiek 

 Normatief 

 

o Fysieke effecten 

o Gewoonte 
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