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Waarom adolescenten met ADHD risico nemen:  

biologische, cognitieve en sociale mechanismen 

 

Deze dissertatie is voortgekomen uit een scientist-practitioner project, een samenwerking 

tussen de Universiteit van Amsterdam en De Bascule, Academisch Centrum voor Kinder- en 

Jeugdpsychiatrie, waarbij onderzoek parallel plaatsvond aan klinisch werk in de praktijk 

(d.w.z. de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog). Dergelijke constructies zijn belangrijk 

en hebben vele voordelen: scientist-practitioners zijn enerzijds in staat om vragen van 

kinderen, jongeren, ouders en clinici te vertalen naar wetenschappelijk onderzoek, en kunnen 

anderzijds ervoor zorgen dat wetenschappelijke bevindingen hun weg naar de praktijk 

vinden. Veel van de adolescenten met ADHD die zich melden in de kinder- en 

jeugdpsychiatrie hebben niet alleen last van de kernsymptomen van ADHD, maar vertonen 

daarnaast vaak risicogedrag. Soms kan dit hen helpen, maar in de meeste gevallen vergroot 

het risicogedrag de lijdensdruk van deze jongeren op de langere termijn, en vormt dit één van 

de redenen waarom zij zich aanmelden voor hulpverlening. 

Het doel van deze dissertatie was om beter te begrijpen waarom adolescenten met 

ADHD, in vergelijking met adolescenten zonder ADHD, meer risicogedrag vertonen. 

Hoofdstuk twee van deze dissertatie geeft een overzicht van de wetenschappelijke literatuur 

over de link tussen ADHD en risicogedrag. Dit overzicht laat zien dat veel verschillende 

vormen van risicogedrag vaker voorkomen bij mensen met ADHD dan bij mensen zonder 

ADHD. Dit risicogedrag omvat onder andere rijden onder invloed van alcohol; rijden zonder 

rijbewijs; het maken van verkeersovertredingen; nicotine-, alcohol-, marihuana- en cocaïne-

afhankelijkheid of -misbruik; agressief, crimineel en delinquent gedrag; vroege seksuele 

activiteit; het hebben van een hoog aantal seksuele partners en seksueel overdraagbare 



aandoeningen; tiener-ouderschap; gokproblemen; dwangmatig koopgedrag; het misbruiken 

van een creditcard; het hebben van schulden en het consumeren van ongezond voedsel.  

Deze lijst met verschillende vormen van risicogedrag die geassocieerd zijn met ADHD 

onderstreept de importantie van verder onderzoek naar de onderliggende mechanismen. Een 

beter begrip van deze onderliggende dynamiek is nodig om de hulpverlening voor deze 

jongeren uiteindelijk te verbeteren. Hieronder worden de bevindingen van deze dissertatie 

samengevat. 

 

Introductie (sectie 1) 

In hoofdstuk twee werden aan de hand van een zogeheten decision-theory framework 

verschillende mechanismen voorgesteld om de link tussen ADHD en risicogedrag te 

verklaren, zoals problemen in het executief functioneren, het hebben van een aversie tegen 

cognitieve inspanning, het zoeken van sensatie, gevoeligheid voor sociale invloeden van 

leeftijdgenoten en ouders, en de rol van co-morbide stoornissen. Dit literatuuroverzicht liet 

eveneens zien dat stimulantia (medicatie) effectief zijn in de behandeling van risicogedrag bij 

ADHD: het gebruik van stimulantia is bij groepen met ADHD geassocieerd met een lager 

risico op stoornissen rondom middelengebruik, verkeersongelukken en antisociaal gedrag. 

Het verband tussen het gebruik van stimulantia en andere vormen van risicogedrag is minder 

onderzocht. Samenvattend benadrukt het literatuuroverzicht in hoofdstuk twee het belang van 

het bestuderen van ADHD in relatie tot risicogedrag, en geeft het richtingen voor 

vervolgonderzoek naar hiermee geassocieerde mechanismen. Meer specifiek geeft het 

literatuuroverzicht aan dat verschillende cognitieve en sociale mechanismen van belang zijn. 

Deze mechanismen, samen met potentiele biologische mechanismen, waren de focus van het 

overige deel van de dissertatie. 

 



Experimentele benaderingen van risicogedrag bij ADHD (sectie 2) 

Hoofdstuk drie beschrijft een meta-analyse van alle studies die een zogeheten goktaak 

gebruikten om groepen mensen met en zonder ADHD met elkaar te vergelijken op hoeveel 

risico zij namen. Een significante effectgrootte van kleine tot gemiddelde grootte werd 

gevonden, wat aangeeft dat groepen met ADHD meer risicovolle beslissingen namen dan 

groepen zonder ADHD. Dit effect werd gemodereerd door co-morbide disruptieve 

gedragsstoornissen of, in het geval van volwassenen, een co-morbide antisociale 

persoonlijkheidsstoornis: Als er naast ADHD veel van dergelijke stoornissen aanwezig waren 

in de ADHD groep, dan was het verschil in risico nemen ten opzichte van de controlegroepen 

groter. Het effect werd niet gemodereerd door co-morbide internaliserende stoornissen, 

leeftijd en het karakter van de taak (d.w.z. impliciete of expliciete taak-karakteristieken). 

Hoofdstuk vier ontrafelt deze bevindingen verder, wat geresulteerd heeft in een meer 

specifieke interpretatie van het effect. Met een aanvullende meta-analyse werden risico 

zoeken en suboptimaal beslisgedrag (het kiezen van de minst winstgevende optie, in het geval 

van goktaken is dat de optie met de laagste verwachte waarde) van elkaar onderscheiden. 

Beide mechanismen zouden het verschil tussen de groepen zoals gerapporteerd in hoofdstuk 

drie kunnen verklaren. ADHD groepen namen enkel meer risico dan controlegroepen 

wanneer risico nemen suboptimaal was (d.w.z. wanneer de risicovolle optie ook de optie met 

de lagere verwachte waarde was). Als risico nemen niet suboptimaal was presteerden beide 

groepen gelijk. Deze bevindingen werden aangevuld, en bevestigd, door een empirische 

studie onder volwassenen: op een goktaak waar het nemen van risico suboptimaal was 

verschilden volwassenen met en zonder ADHD niet, maar, cruciaal, op een goktaak waar 

risico nemen de optimale keuze was nam de controlegroep meer risico dan de groep met 

ADHD. Dit suggereert dat de problemen die personen met ADHD ervaren met beslissingen 



nemen voortkomen uit problemen met het kiezen van het meest optimale alternatief (d.w.z. 

het alternatief met de hoogste verwachte waarde), en niet uit het zoeken naar risico. 

In hoofdstuk vijf werd dit onderscheid tussen suboptimaal beslissen en risico zoeken 

opnieuw onderzocht, nu met een taak die specifiek voor dit doel ontworpen werd (een nieuwe 

variant van de Gambling Machine Task; Jansen et al., 2012). Deze taak bestond niet alleen uit 

items waar de alternatieven gelijke verwachte waarden en verschillende risico’s hadden, maar 

ook uit items waar de alternatieven even risicovol waren maar juist verschilden in verwachte 

waarde. Adolescenten met ADHD maakten meer suboptimale beslissingen, maar de groepen 

verschilden niet in de mate waarin ze risico namen. Deze resultaten zijn in overeenstemming 

met hoofdstuk vier. In het tweede deel van hoofdstuk vijf werd gevonden dat adolescenten 

met ADHD minder complexe/integratieve beslisstrategieën hanteerden dan adolescenten uit 

de controlegroep. Tenslotte werd in het derde deel van hoofdstuk vijf gevonden dat 

adolescenten met ADHD ook problemen hebben met het nemen van beslissingen als de 

goktaak feedback bevatte: Adolescenten met ADHD deden het in twee feedback-condities 

slechter dan de controlegroep. Ook bleek partiële feedback het moeilijker te maken om 

optimale beslissingen te nemen. Dit laatste effect gold echter zowel voor adolescenten met 

ADHD als voor de controlegroep. 

Samenvattend suggereren de resultaten van sectie twee van deze dissertatie dat 

adolescenten met ADHD problemen hebben in het optimaliseren van het maken van 

beslissingen: ze gebruiken minder complexe strategieën om hun keuze te bepalen, maar 

worden niet meer aangetrokken tot risico dan adolescenten zonder ADHD. 

 

Biologische en sociale invloeden op risicogedrag (sectie 3) 

In de derde sectie van deze dissertatie werden biologische en sociale factoren gerelateerd 

aan de link tussen ADHD en risicogedrag. Hoofdstuk zes beschrijft een meta-analyse over de 



dual-hormone hypothese, die stelt dat het effect van testosteron op status-gerelateerd gedrag 

zoals risico nemen en agressie sterker is wanneer cortisolspiegels laag zijn, en zwakker is 

wanneer cortisolspiegels hoog zijn. De meta-analyse toonde een klein maar significant effect 

voor de interactie tussen testosteron en cortisol op status, dominantie, risico nemen, agressie 

en psychopathie. Vervolganalyses naar de robuustheid van dit effect gaven echter aan dat 

deze resultaten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden. Concluderend 

is er sprake van marginale evidentie voor de dual-hormone hypothese. 

Vervolgens werd in hoofdstuk zeven getest of testosteron, cortisol en hun interactieve 

effect de link tussen enerzijds ADHD en anderzijds risico nemen (gemeten met een goktaak), 

agressie en sensation seeking (gemeten met zelfrapportage-vragenlijsten) medieerden. Dit 

werd gedaan met een case-control design, waarin een groep adolescenten met ADHD werd 

vergeleken met een controlegroep
1
. Er werd geen evidentie gevonden voor deze mediatie, 

aangezien geen van de paden uit het mediatiemodel consistent significante effecten 

aantoonde: (1) Er was geen effect van ADHD op testosteron en cortisol, en het effect van 

ADHD op de testosteron-cortisol interactie was niet eenduidig. (2) In tegenstelling tot de 

verwachtingen op basis van de dual-hormone theorie waren testosteron, cortisol en hun 

interactie niet geassocieerd met risico nemen en agressie, en was enkel testosteron positief 

geassocieerd met sensation seeking. (3) ADHD was niet gerelateerd aan risico nemen, 

agressie en sensation seeking (alhoewel er een significant effect was van ADHD op 

“vatbaarheid voor verveling”, een onderdeel van sensation seeking). Samenvattend 

suggereren de resultaten dat testosteron, cortisol en hun interactie het effect tussen ADHD en 

status-gerelateerd gedrag niet mediëren. 

In hoofdstuk acht werd onderzocht of adolescenten met ADHD ontvankelijker zijn voor 

de invloed van leeftijdgenoten dan adolescenten zonder ADHD. Dit werd getest door 

                                                           
1
 Dezelfde proefpersonen participeerden ook in hoofdstuk 5 en 8. 



adolescenten een goktaak (de BART) te laten maken en ze te laten geloven dat er een 

leeftijdsgenoot meekeek, die hen bovendien aanmoedigde meer risico te nemen. Tevens werd 

onderzocht of de reactiviteit van het autonome zenuwstelsel, als indicator van stress, de 

relatie tussen ADHD en de ontvankelijkheid voor invloed van leeftijdgenoten medieerde. 

Alle adolescenten, los van het feit of er sprake was van ADHD, namen meer risico in de 

conditie met de fictieve invloed van leeftijdgenoten dan in de conditie waarin zij de taak 

alleen uitvoerden, wat aangeeft dat ontvankelijkheid voor de invloed van leeftijdgenoten een 

algemene eigenschap van adolescenten lijkt te zijn. Verder was hogere reactiviteit van het 

autonome zenuwstelsel in de leeftijdgenoten-conditie ten opzichte van de alleen-conditie een 

voorspeller van een toename in risico nemen. In andere woorden, de adolescenten die de 

invloed van de fictieve leeftijdgenoot als stressvol ervaarden, lieten zich meer door deze 

leeftijdgenoot beïnvloeden. Dit was enkel het geval wanneer autonome reactiviteit gemeten 

werd met behulp van de pre-ejection period (een maat voor sympathische activiteit), en ook 

hier waren de effecten gelijk voor de groepen met en zonder ADHD.  

Hoofdstuk negen beschrijft drie studies die de rol van ouderlijke kennis over het leven 

van hun kind onderzoeken als verklaring voor de relatie tussen ADHD en risicogedrag. De 

eerste studie repliceerde een eerdere studie hiernaar (Pollak et al., 2017) door aan te tonen dat 

ouderlijke kennis de link tussen ADHD en risicogedrag medieerde: ouderlijke kennis was 

lager als adolescenten meer ADHD-symptomen hadden, en lagere ouderlijke kennis was 

geassocieerd met meer risicogedrag. In de tweede studie bleek ouderlijke kennis opnieuw een 

mediator in de relatie tussen ADHD-symptomen en risicogedrag; daarnaast was ouderlijke 

kennis ook positief geassocieerd met weerstand tegen de invloed van leeftijdgenoten. In de 

derde studie werd gevonden dat ouderlijke kennis tevens de link tussen ADHD-symptomen 

en huiswerkproblemen medieerde. 



Samenvattend toonde de derde sectie van deze dissertatie aan dat dual-hormone effecten 

op status-gerelateerd gedrag klein en niet zo robuust waren. Testosteron, cortisol en hun 

interactie verklaarden de link tussen ADHD en verschillende vormen van status-gerelateerd 

gedrag niet. Sociale factoren bleken van belang: adolescenten met ADHD bleken net zo 

vatbaar voor invloed van leeftijdgenoten als adolescenten zonder ADHD, autonome 

reactiviteit als gevolg van de invloed van leeftijdgenoten was gerelateerd aan gedragsmatige 

vatbaarheid voor deze invloed, en ouderlijke kennis medieerde de link tussen ADHD-

symptomen en risicogedrag. 

 

Persoonlijkheidseigenschappen gerelateerd aan risicogedrag (sectie 4) 

De vierde sectie van deze dissertatie bevat twee studies naar persoonlijkheidstrekken die 

mogelijk relevant zijn voor ADHD en risicogedrag. Hoofdstuk tien onderzocht sensation 

seeking – “het zoeken van gevarieerde, nieuwe, complexe en intense sensaties en ervaringen, 

en de bereidheid om hiervoor risico te nemen” (Zuckerman, 1994). Een kort Nederlandstalig 

instrument om sensation seeking te meten ontbrak, en daarom werd de Brief Sensation 

Seeking Scale for Children (BSSS-C) vertaald en werden de psychometrische eigenschappen 

ervan onderzocht. De factorstructuur bleek vergelijkbaar met die van de originele lijst en de 

interne consistentie was hoog. De test-hertest en de split-half betrouwbaarheid waren 

acceptabel. Sensation seeking correleerde positief met aandachtsproblemen en agressief 

gedrag (aanwijzingen voor convergente validiteit), en jongens rapporteerden meer sensation 

seeking dan meisjes (een aanwijzing voor constructvaliditeit). Concluderend bleek de BSSS-

C een valide en betrouwbaar instrument om sensation seeking te meten bij kinderen, wat 

belangrijk is omdat sensation seeking een voorspeller is van verschillende vormen van 

risicogedrag zoals agressie en middelenmisbruik (Joireman et al., 2003; Martin et al., 2002). 



Een andere persoonlijkheidstrek die gerelateerd zou kunnen zijn aan de link tussen 

ADHD en risicogedrag is need for cognition – “de mate waarin iemand analytisch denken 

opzoekt en hiervan geniet” (Cacioppo & Petty, 1982). In hoofdstuk elf werd in een grote 

groep jongvolwassenen onderzocht of lage need for cognition de associatie tussen ADHD-

symptomen en risicovol beslisgedrag medieerde. De verwachte associatie tussen ADHD-

symptomen en risicogedrag werd gevonden, maar need for cognition was geen mediator in de 

link tussen ADHD-symptomen en risicogedrag, en evenmin in de link tussen ADHD-

symptomen en de complexiteit van beslisstrategieën. Exploratieve analyses toonden echter 

aan dat een hogere need for cognition gerelateerd was aan minder symptomen van 

onoplettendheid en een hogere accuratesse op de goktaak. Ook medieerde need for cognition 

de link tussen onoplettendheid en gezondheids-gerelateerd risicogedrag. 

Samenvattend toonde de vierde sectie van deze dissertatie aan dat (1) sensation seeking 

bij kinderen op een makkelijke, valide en betrouwbare manier gemeten kan worden en (2) 

need for cognition de link tussen ADHD-symptomen en risicovol beslisgedrag niet verklaart 

(hoewel dit laatste iets genuanceerd kan worden o.b.v. de exploratieve resultaten). 

 

Executief functioneren van kinderen met ADHD (sectie 5) 

De vijfde sectie van deze dissertatie richtte zich op executief functioneren bij kinderen 

met ADHD. Dit is relevant voor het algehele doel van deze dissertatie, aangezien problemen 

met executief functioneren veel voorkomen bij kinderen met ADHD (Kasper et al., 2012; 

Willcutt et al., 2005) en deze voorspellend zijn voor risicogedrag in de adolescentie (Lahat et 

al., 2012; Peeters et al., 2015). In hoofdstuk twaalf werd onderzocht of de afname van 

executief functioneren over tijd (ook wel “time-on-task effecten” genoemd) voortkomt uit een 

uitputting van executieve functies of een uitputting van motivatie. De resultaten lieten zien 

dat time-on-task effecten sterker waren voor kinderen met ADHD dan voor kinderen zonder 



ADHD op indices van aandacht, maar niet op inhibitie. Beloning leidde tot verbetering op 

één van de twee aandachts-indices, wat suggereert dat time-on-task effecten op 

aandachtsproblemen zowel voortkomen uit uitputting van executieve functies (niet tegen te 

gaan door beloning) als uit uitputting van motivatie (aangegeven door de belonings-

gerelateerde verbetering op één van de gemeten indices). 

In hoofdstuk dertien werd de relatie tussen belasting van executieve functies en grove 

motorische activiteit bij kinderen met en zonder ADHD onderzocht, om te kunnen bepalen 

onder welke omstandigheden kinderen met en zonder ADHD wel (en niet) hyperactief zijn. 

Kinderen deden vier verschillende cijferreeks-taken, met een oplopende belasting van de 

central executive (het centrale, coördinerende gedeelte van het werkgeheugen). Ten gevolge 

van de oplopende moeilijkheid nam de prestatie van alle kinderen af, maar dit was in 

disproportionele mate het geval voor kinderen met ADHD. Alle kinderen vertoonden meer 

motorische activiteit tijdens de cijferreeksen dan in een baseline-conditie die geen cognitieve 

inspanning vereiste, en kinderen met ADHD bewogen in alle condities meer dan kinderen 

zonder ADHD. De cruciale bevinding was echter dat tussen de verschillende cijferreeks-

taken geen verschillen in motorische activiteit werden gevonden. Dit geeft aan dat motorische 

activiteit van kinderen toeneemt wanneer zij taken doen in vergelijking met niet inspannende 

activiteiten, maar dat dit vervolgens op een vergelijkbaar niveau blijft, ongeacht de 

moeilijkheid van de cognitieve taak. Met andere woorden, motorische activiteit is niet lineair 

gerelateerd aan de cognitieve inspanning die een taak vereist.  

Samenvattend zijn de bevindingen uit de vijfde sectie van deze dissertatie in lijn met de 

literatuur omtrent problemen met executief functioneren bij kinderen met ADHD (alhoewel 

in hoofdstuk twaalf geen verschillen in inhibitie werden gevonden tussen de groepen). 

Kinderen met ADHD kenmerkten zich door een sterkere afname in prestatie over tijd dan 

kinderen zonder ADHD, welke deels kon worden teruggedrongen door beloning aan te 



bieden. Verder lieten kinderen met en zonder ADHD meer motorische activiteit zien tijdens 

cognitief inspannende activiteiten dan tijdens cognitief niet inspannende activiteiten. 

 

Synthese van de bevindingen 

Al met al werden verschillende biologische, cognitieve en sociale mechanismen 

gevonden die gerelateerd zijn aan risicogedrag bij adolescenten met ADHD. Op biologisch 

niveau heeft de dual-hormone hypothese enig potentieel om het nemen van risico te 

verklaren, al zijn de effecten klein en werden deze niet geobserveerd in relatie tot ADHD. 

Verder bleek dat adolescenten die de sterkste sympathische reactiviteit ten opzichte van 

leeftijdgenoten lieten zien ook het meest ontvankelijk waren voor de invloed van 

leeftijdgenoten met betrekking tot het nemen van risico; dit effect werd niet beïnvloed door 

ADHD. Op cognitief niveau bleek dat ADHD consistent geassocieerd is met suboptimaal 

beslisgedrag op goktaken, wat blijkt uit het feit dat groepen met ADHD vaker kiezen voor de 

opties met de laagste gemiddelde uitkomsten. De redenering is dat dit voortkomt uit het 

gebruik van suboptimale strategieën bij het nemen van beslissingen, wat gesuggereerd wordt 

door bevindingen die laten zien dat adolescenten met ADHD minder complexe strategieën 

hanteren bij het maken van een beslissing. Op cognitief niveau werd ook vastgesteld dat de 

persoonlijkheidstrek need for cognition de link tussen ADHD en risicogedrag niet medieerde. 

Op sociaal niveau bleek dat de risico-aanmoedigende invloed van leeftijdgenoten leidde tot 

een toename in risico nemen, maar dat dit effect niet specifiek was voor adolescenten met 

ADHD. Meer ADHD-symptomen waren echter consistent geassocieerd met minder kennis 

van ouders over het leven van hun kind, wat vervolgens weer geassocieerd bleek met een 

hogere mate van risicogedrag. Deze twee sociale factoren bleken ook samen te hangen: 

adolescenten die aangaven dat hun ouders meer kennis over hun leven hadden, gaven 

eveneens aan meer weerstand tegen de invloed van leeftijdgenoten te kunnen bieden. 



Richtingen voor vervolgonderzoek 

Het huidige onderzoek geeft verschillende richtingen voor vervolgonderzoek naar 

risicogedrag bij ADHD. De drie belangrijkste worden hieronder samengevat: 

(1) Suboptimaal beslissen bleek meerdere malen geassocieerd met ADHD. Een logische 

vervolgstap zou zijn om te onderzoeken of dit suboptimale beslisgedrag, mogelijk 

voortkomend uit het hanteren van minder complexe strategieën, ook daadwerkelijk 

het drijvende mechanisme is achter risicogedrag in het dagelijks leven bij 

adolescenten met ADHD. 

(2) Het zou waardevol zijn te onderzoeken of ADHD ook geassocieerd is aan positieve 

vormen van risicogedrag, zoals het uitproberen van nieuwe hobby’s, spontaan zijn, 

anderen mee uit vragen, en praten met vreemden. Een recente studie toonde aan dat 

een lagere mate van zelfregulatie geassocieerd is met meer negatief risicogedrag, 

maar met minder positief risicogedrag (Duell & Steinberg, 2019) – wat doet 

vermoeden dat personen met ADHD minder positief risicogedrag zouden vertonen. 

Dit sluit aan bij de bevindingen uit hoofdstuk vier, waar werd gevonden dat 

volwassenen minder risico namen bij een goktaak waarin risico nemen positief was. 

Echter, dit sluit niet aan bij klinische observaties waar personen met ADHD vaak 

veel vormen van positief risicogedrag rapporteren. Vervolgonderzoek is dan ook 

nodig om deze vraag te beantwoorden. 

(3) De relatie tussen ouderlijke kennis en de vatbaarheid voor de invloed van 

leeftijdgenoten dient verder onderzocht te worden. In hoofdstuk negen werd een 

hoger niveau van ouderlijke kennis geassocieerd met een grotere weerstand tegen de 

invloed van leeftijdgenoten. Echter, het causale verband tussen deze twee sociale 

mechanismen kan nog niet vastgesteld worden, en dient te worden onderzocht aan de 

hand van longitudinaal of interventie-onderzoek (dit laatste door bijvoorbeeld een 



interventie te richten op het doen toenemen van ouderlijke kennis, en te onderzoeken 

wat de invloed is op weerstand tegen leeftijdgenoten). 

 

Klinische implicaties 

Het huidige onderzoek heeft verschillende implicaties voor de klinische praktijk: 

(1) Een voor de hand liggende implicatie is dat risicogedrag substantiële aandacht 

verdient in de diagnostiek en behandeling van adolescenten met ADHD. ADHD is 

geassocieerd met vele vormen van risicogedrag, die ernstige gevolgen voor de 

betreffende adolescenten en hun omgeving kunnen hebben. 

(2) De sociale omgeving van adolescenten die risico nemen lijkt een belangrijke rol te 

spelen. Adolescenten met ADHD worden vaker afgewezen door leeftijdgenoten (de 

Boo & Prins, 2007) en hebben vaker een deviante vriendengroep (Bagwell et al., 

2001). Zodoende is de kans dat zij ten gevolge van de invloed van leeftijdgenoten 

risicogedrag vertonen extra groot. Ouders kunnen mogelijk een beschermende rol 

hebben tegen de negatieve invloed door leeftijdgenoten. Zoals gevonden in hoofdstuk 

negen hangen hogere niveaus van ouderlijke kennis samen met een verhoogde 

weerstand tegen de invloed van leeftijdgenoten onder adolescenten. Om deze reden 

zouden systemische interventies of interventies die zich specifiek richten op het 

verbeteren van de interactie tussen adolescenten en hun ouders waardevol kunnen 

zijn in het reduceren van risicogedrag. 

(3) Vatbaarheid voor de invloed van leeftijdgenoten kan echter ook gezien worden als 

een kans. Het is aangetoond dat adolescenten niet alleen vatbaar zijn voor negatieve 

invloed van leeftijdgenoten, maar dat zij ook open staan voor positieve invloeden van 

leeftijdgenoten (van Hoorn et al., 2016). Zodoende kan het stimuleren van het 

ontwikkelen van vriendschappen met prosociale, non-deviante leeftijdgenoten een 



doel op zich zijn in de behandeling van adolescenten met ADHD die veel 

risicogedrag vertonen.  

(4) Behandeling zou zich ook kunnen richten op het suboptimale beslisproces bij 

jongeren met ADHD. Het aanleren van meer complexe strategieën bij het nemen van 

een beslissing, wat mogelijk kan leiden tot een afname van risicovolle beslissingen, 

kan bereikt worden aan de hand van een normatief decision-making model (Furby & 

Beth-Marom, 1992). Dit bestaat uit 4 stappen: het vaststellen van alle opties (A: gas 

geven op mijn scooter; B: onder de maximum snelheid rijden), het inventariseren van 

de consequenties van deze opties (A>B: leuker, sneller op plek van bestemming, 

groter risico op ongelukken), het wegen van deze consequenties (individueel 

verschillend) en tenslotte het maken van een beslissing op basis van deze weging. 

Ook al is de weging van de opties voor iedere adolescent verschillend, de 

verwachting is dat alleen al het expliciet laten nadenken over verschillende opties en 

de mogelijke consequenties daarvan de kans vergroot dat adolescenten een meer 

complexe strategie hanteren bij het maken van hun beslissing (d.w.z. een strategie 

waarbij meer informatie wordt meegewogen), wat in de meeste gevallen de kans op 

risicogedrag verkleint. 

(5) Naast mogelijkheden voor psychosociale interventies zoals hierboven geschetst dient 

aangetekend te worden dat positieve effecten van methylfenidaat op verschillende 

vormen van risicogedrag gerapporteerd zijn. 

 

Conclusie: waarom adolescenten met ADHD risico nemen 

Makkelijke vragen hebben vaak lastige antwoorden. Verschillende biologische, 

cognitieve en sociale mechanismen werden verondersteld bij te dragen aan risicogedrag bij 

adolescenten met ADHD. Evidentie voor biologische mechanismen was zwak: Sympathische 



reactiviteit ten opzichte van leeftijdgenoten voorspelde een toename in risico nemen, maar dit 

effect was niet specifiek voor adolescenten met ADHD, en de dual-hormone hypothese bleek 

de link tussen ADHD en risicogedrag niet te verklaren. Wel was er evidentie voor cognitieve 

mechanismen: suboptimaal beslisgedrag en het hanteren van minder complexe strategieën bij 

het nemen van beslissingen waren gerelateerd aan ADHD. Ook bleken sociale mechanismen 

een rol te spelen: vatbaarheid voor de invloed van leeftijdgenoten was substantieel (maar niet 

specifiek voor ADHD), en ouderlijke kennis medieerde de relatie tussen ADHD symptomen 

en risicogedrag. De studies beschreven in deze dissertatie bieden de basis voor verder 

onderzoek naar onderliggende mechanismen van risicogedrag bij adolescenten met ADHD. 

Uiteindelijk zal dit onderzoek moeten leiden tot een beter antwoord op de grotere vraag hoe 

ervoor gezorgd kan worden dat adolescenten met ADHD minder risico gaan nemen. 

 

 

 


