
ls  ADHD een
ove rgevoe I i g h e id s rea ctie ?
Dat voeding en ADHD iets met elkaar te maken kunnen hebben, is in de afgelopen jaren steeds duidelijker ge-

worden. Maar op welke manier? Wordt ADHD veroorzaakt door allergieën? Drie onderzoekers beschrijven in een
wetenschappel'rjk tijdschrift een nieuwe veronderstelling: ADHD zelf is een (niet-)allergische overgevoeligheid.

ADHD betekent Attention Deficit Hyperactivity Disorder,

oft ewel aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis. Het a a n-

dachtstekort heeft hier niets te maken met het al dan niet

kr i jgen van voldoende aandacht  vanui t  de omgeving.

Bi j  ADHD is  het  vermogen om onbelangr i jke pr ikkels  weg te

fi lteren gestoord, waardoor de ADHD'er wordt overspoeld

met teveel orikkels van buitenaf.

De laatste jaren is  ADHD steeds meer in  de belangste l l ing

komen te staan.  Het  l i jk t  a lsof  de d iagnose ADHD steeds

vaker wordt  geste ld.  Hebben we h ier  te  maken met een

modeverschi jnsel? Of  neemt deze psychiat r ische stoorn is

inderdaad toe en hoe komt dat  dan? Volgens de huid ige

inzichten komt ADHD wereldwijd bij z tot tz procent van

de k inderen voor  en b i j  zeker  t  procent  van de volwassenen.

Er spelen ook er fe l i jke e lementen een ro l ,  terwi j l  omge-

v ingsfactoren van inv loed kunnen z i jn .

Onderzoek toont  aan dat  de d iagnose van wat  nu ADHD

wordt genoemd, minstens teruggaat tot het begin van

de vor ige eeuw. In d ie t i jd  bestonden dergel i jke k inderen

ook wel ,  maar d i t  werd nog n iet  a ls  een medisch probleem

gezien. Desti jds kregen zij slechts het etiket: lastig, druk,

moei l i jk  handelbaar,  agressief ,  kan z ich n iet  concentreren.

De toename van het  aanta l  geval len is  te  verk laren u i t  het

feit dat de aandoening steeds beter wordt gediagnosticeerd.

Voor het  d iagnost iceren kunnen verschi l lende tests en

observaties worden gebruikt. Er bestaat geen standaardtest.

Over de oorzaakvan ADHD wordt nog steeds gespeculeerd .

Het  is  daarom van belang om naast  het  achterhalen van de

Kinderen met (kenmerken van) ADHD gezocht voor onderzoe

Voor een studie naar de invloed van voeding op

gedragsstoornissen zoeken onderzoekers honderd

kinderen in de leefti jd van vier tot acht jaar. Een

streng dieet gedurende vijf weken maakt deel uit van

de INCA-studie.

Ui t  onderzoek is  gebleken dat  voeding b i j  sommige k inde-

ren ADHD zou kunnen veroorzaken.  Meer onderzoek h ier-

naar  is  nodig.  Daarom star t  b innenkort  de INCA-studie,  een

wetenschappel i jk  onderzoek naar de inv loed van voeding op

gedragsstoornissen bij kinderen. Dit onderzoek wordt

uitgevoerd in samenwerking met de Radboud Universiteit

N U megen, de Wa gen i n gen U n iversiteit, de Rij ksu n iversiteit

Croningen en het  ADHD Research Centrum te Eindhoven.

Drs. Rob Rodrigues Pereira is als onafhankeli jk kinderarts

verbonden aan de INCA-studie.  De INCA-studie wordt

gef inancierd door het  Fonds NutsOhra,  de St icht ing

Kinderpostzegels Nederland en het K.F. Hein Fonds.

INCA is de afkorting van lmpact of Nutrition on Children

with ADHD (invloed van voeding op kinderen met ADHD).

Tijdens de INCA-studie wordt onderzocht in hoeverre

voeding van inv loed kan z i jn  op gedragsproblemen (ADHD)

bi j  k inderen.  Een k inderar ts  zal  a l le  k inderen l ichamel i jk

onderzoeken. Ook zal t i jdens het onderzoek twee of drie

keer bloed worden geprikt bij elk kind. Dit gebeurt in het

Catha ri na-zieken h u is te Ei nd hoven. We zij n voora I

geïnteresseerd in veranderingen in het bloedbeeld.

Wellicht hangen die samen met een overgevoeligheid voor

voeding. Hierdoor zou in de toekomst dieetonderzoek

eenvoudiger  ku nnen ver lopen.

Doelgroep
Voor de INCA-studie zoeken wii too kinderen, uit heel

Neder land.
.  De k inderen z i jn  min imaalv ier  en maximaal  acht  jaar  oud,
.  De k inderen wonen thuis  en gaan naar de basisschool .
.  De k inderen gebruiken geen medic i jnen voor  hun

gedragsproblemen of u bent bereid hiermee ti jdens

het onderzoek te stoppen.
. U bent gemotiveerd om uw kind gedurende vijf weken

een streng dieet te laten volgen.
. U geeft toestemming voor bloedonderzoek bij uw kind.

Onderzoek
Het onderzoek bestaat uit twee delen:

In het eerste deel van het onderzoek wordt nagegaan óf het

kind reageert op voeding. In deze periode wordt gedurende

vijf weken een streng dieet gevolgd.Sommige kinderen

zullen in de derde onderzoeksweek met het dieet beginnen,
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genet ische achtergrond,  ook te onderzoeken in hoeverre
om gevi n gsfactoren een risicofactor zij n. Psychosocia le en
biologische om gevi n gsfactoren zoa ls vroeggeboorte,
onvolgroeidheid op het  moment van geboorte en/of  gezins-
problemen kunnen factoren z i jn  waarmee rekening zou
moeten worden gehouden b i j  de d iagnost iek van ADHD.
De mogel i jke inv loed van andere omgevingsfactoren,  zoals
voeding en luchtverontre in ig ing,  wordt  op d i t  moment a ls
n iet  re levant  beschouwd. Maar deze factoren soelen wel
een belangr i jke ro l  b i j  andere complexe genet ische aan-
doeningen,  zoals astma en eczeem.

Di t  brengt  dr ie  onderzoekers er  toe te s te l len dat ,  b i j  daar-
voor gevoelige kinderen, omgevingsfactoren wel degeli jk
een overgevoel igheidsmechanisme in gang kunnen zet ten
en daardoor een ro l  kunnen spelen a ls  t r igger  van ADHD.
Deze onderzoekers zijn :
-  drs.  L idy M.J.  Pelsser ,  wetenschappel i jk  onderzoerer ,
ADHD Research Centrum, Eindhoven;

-  prof .dr .Jan K.  Bui te laar ,  hoogleraar  k inder-  en jeugd-
psych iatrie, Rad boud U niversiteit, Nijmegen;

-  prof  .  dr .  Huub F.J.  Savelkoul ,  hoogleraar  celb io logie en im-
m u nologie, Wagen i ngen U n iversiteit en Resea rchcentru m.

Ze hebben hun hypothese verwoord in  het  ar t ike l  ÁDHD
as a (non)allergic hypersensitivity disorder: a hypothesis,
dat op z5 maart zoo8 is geaccepteerd door het t i jdschrift
Pediatric Allergy and lmmunology.

De oude hypothese: ADHD wordt veroorzaakt door
allergieën
Aanvankel i jk  werd de hypothese opgeworpen dat  ADHD
zou kunnen worden veroorzaakt  door  a l lerg ieën:
het  centra le zenuwste lsel  zou u i t  balans raken,  wat  zou
kunnen le iden tot  ADHD-symptomen.  Andere studies
suggereerden de mogel i jkheid van een meer d i rect  oorzake-
l i jk  verband tussen a l lerg ieën en ADHD, gebaseerd op een
verbazingwekkend hoog percentage k inderen met  ADHD
die tevens a l lerg ieèn hadden.  Er  is  echter  s teeds meer
bewi js  dat  noch a l lerg ieën (b i jvoorbeeld astma),  noch de
beh a ndel  i  n  g daarvan,  ged ra gsp roblemen veroorza ke n b i j
schoolgaande k inderen,  ook a l  b l i jven er  twi j fe ls  bestaan
over d i t  onderwerp.  Ondanks veel  onderzoek is  er  nooi t  een
oorzakel i jk  verband aangetoond tussen ADHD en astma.
De l i teratuur  leer t  dat  er  een goede kans is  dat  astma en
ADHD tegel i jker t i jd  b i j  hetzel fde k ind kunnen voorkomen,
zonder dat  er  een verband is .  Di t  geldt  ook voor  eczeem.
Daarom wijzen de auteurs de oude hypothese dat ADHD
wordt veroorzaakt door allergieën af, deze inwisselend voor
de nieuwe hypothese dat ADHD zelf een (niet-)allergische

overgevoeligheid is.

De nieuwe hypothese: ADHD is een (niet-)allergische

overgevoeligheid
Hoewel  er  (vo lgens de n ieuwe hypothese)  geen oorzakel i jk
verband bestaat  tussen astma en ADHD. kan er  wel  een

knaar de invloed van voeding op ADHD

andere kinderen in de dertiende onderzoeksweek.
Deze verdeling gebeurt door middel van loting. Tijdens dit
deel van het onderzoek zijn er drie gesprekken met de ouders
in Eindhoven. Ook wordt twee keer bloed geprikt bij het kind.
Wanneer aan het eind van de dieetperiode bli jkt dat het
gedrag van het kind is verbeterd, mag het kind deelnemen
aan het tweede deel van het onderzoek.
In het tweede deel van het onderzoek wordt onderzocht
op wélke voedingsmiddelen het kind reageert. Dit gebeurt
aan de hand van het eerder uitgevoerde bloedonderzoek.
Het gezin wordt in deze fase van het onderzoek gedurende
t ien maanden begele id.  U hoef t  n iet  meer naar  Eindhoven
te reizen, de begeleidingsgesprekken kunnen telefonisch
olaatsvinden.
Bij sommige kinderen wordt echter nog één keer bloed-
onderzoek uitgevoerd in Eindhoven. Het dieet wordt in deze
fase van het onderzoek steeds verder uitgebreid, tot het
k ind weer zo normaal  mogel i jk  kan eten.  Ui te indel i jk  hopen
we er  achter  te  komen op welke voedingsmiddelen e lk  k ind
reageert.

Aanmeld ing
Het onderzoek kost veel t i jd en energie, vooral omdat er
gedurende vijf weken een streng dieet moet worden ge-
volgd.  Ook zul t  u  een aanta l  keren met  uw k ind naar Eind-

hoven moeten komen. Wanneer u hiertoe gemotiveerd
bent ,  en a ls  uw k ind (kenmerken van)  ADHD heef t ,  dan kunt
uvanaf  zz september zoo8 uw k ind aanmelden voor  deel -
name aan de INCA-studie v ia incastudie@wur.n l  of  v ia
telefoonnummer (o4o) 2488 39. Ook kunt u eerst een
informatiebrochure aa nvragen.

ProJ. dr.lan Buitelaar, hoogleraar psychiatrie, RIJN
Prof. dr. Huub Savelkoul, hoogleraar immunologie,WlJR
Prof. dn Ewoud Dubois, hoogleraar kinderallergologie, IJMCG
Drs. Lidy Pelsser, onderzoeker, ADHD Research Centrum
Eindhoven
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gemeenschappeli jk mechanisme bestaan bij de ontwikke-

l ing van beide aandoeningen.  Di t  zou op gang kunnen wor-

den gebracht door invloeden uit de omgeving (huisstofmijt,

hu isd ieren,  tabaksrook,  voedingsmiddelen) .

Volgens de onlangs herz iene terminologie van a l lerg ie

wordt de term'overgevoel igheid' geha nteerd voor a I lergi-

sche en niet-allergische reacties die worden veroorzaakt

door triggers uit de omgeving. Overgevoeligheid is een

overkoepelende term. Het omvat zowel allergische overge-

voeligheid (met een aangetoond of een zeer waarschijnli jk

aa nwezig im munologisch mecha n isme) a ls  n iet -a l  lerg ische

overgevoel igheid,  waa rb i j  een imm u nologisch mechanisme

uitgesloten is.
Astma bi j  k inderen is  in  8o% van de geval len a l lerg isch,  met

een aantoonbaar immunologisch mechanisme. Bi j  eczeem

is het  immunologisch mechanisme minder duidel i jk .

Wel l icht  spelen b i j  ADHD al lerg ische mechanismen ook

een ro l .  Deze aandoening is  nog n iet  eerder  a ls  een a l lerg ie

gezien.  Ook is  nog n iet  eerder  onderzoek gedaan naar een

mogel i jk  a l lerg isch mechanisme dat  ten grondslag zou

kunnen l iggen aan ADHD. ADHD is  vaak genet isch bepaald

en de symptomen kunnen veroorzaakt of getriggerd wor-

den door verschi l lende factoren,  zoals voeding.  Daarom

past  ADHD heel  goed in de herz iene def in i t ie  van a l lerg ie.

Het  ver tonen van astmasymptomen na b lootste l l ing aan

h u isstofm ijt wijst op een overgevoel i gheidsreactie, waa rbij

de huisstofmijt wordt gedefinieerd als de stimulus (oorzaak

van de pr ikkel ) .Vergel i jkbaar kan het  ver tonen van ADHD-

symptomen na het  eten van normale hoeveelheden van

bepaalde voedingsmiddelen,  of  na b lootste l l ing aan pol len,

een overgevoeligheidsreactie zijn. Hierbij kunnen de voe-

dingsmiddelen en de pol len worden aangemerkt  a ls  de

pr ikkel  d ie gewoonl i jk  wordt  verdragen.  Er  is  meer onder-

zoek nodig om vast te stellen of zo'n overgevoeligheids-

reactie een allergisch of niet-allergisch mechanisme heeft.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat voedseladditieven

een negatief effect op het gedrag van kinderen kunnen

hebben,  onafhankel i jk  van de aanwezigheid van een er fe-

l i jke achtergrond of van de aanwezigheid van hyperactief

georag.

De kans dat  k inderen a l leen door addi t ieven ADHD zul len

ontwikkelen is klein. Kinderen waarbij voeding een trigger-

functie vervult voor ADHD, reageren meestal op meerdere

voed i n gsm iddelen tegel i j  k.

Alle dieetstudies die volgden op de kleurstof-provocatie-

onderzoeken uit de jaren zeventig van de vorige eeuw, ma-

ken gebruik  van een indiv idueel  samengeste ld e l iminat ie-

fewfoods-dieet (bestaande uit ri jst, lam, sla, peer en water).

Ze leveren overtuigend bewijs voor het effect van eenfew

foods-dieet bij geselecteerde subgroepen. Een provocatie

met pollen riep een significante gedragsverslechtering op

bij kinderen met ADHD. Deze terugval kwam voor bij zowel

a l lerg ische a ls  b i j  n iet -a l lerg ische k inderen.  Di t  werd n iet

in  verband gebracht  met  de aanwezigheid van luchtweg-
problemen.  De resul taten van deze onderzoeken z i jn  in

overeenstemming met de hypothese dat ADHD een (niet-)

a l lerg ische overgevoel igheid zou kunnen z i jn .  Er  is  echter

meer onderzoek nodig om deze hypothese te kunnen

accepteren of verwerpen.

Het toetsen van de nieuwe hypothese

De hypothese moet grondig worden getoetst in een zorg-

vuldig (volgens de regels van gerondomiseerd onderzoek)

samengestelde doelgroep door:
. genetisch onderzoek

ADHD is een genetisch complexe ziekte, waarbij meerdere

genen en omgevingsfactoren zijn betrokken. Ook speelt

de wisselwerk ing tussen gen en omgeving een ro l .

Verschi l lende genen z i jn  in  s taat  om het  immuunsysteem

te reguleren en zouden met de ontwikkeling van ADHD

kunnen worden geassocieerd. Daarom is het verder ont-

rafelen van de genetische structuur van ADHD heel

belangr i jk .
. immunologisch onderzoek
. bloedonderzoek

Om mogel i jke n iet -a l lerg ische mechanismen te scheiden

va n mogel i jke a l lerg ische mechanismen.
. h et o ntwi kke I e n va n i m m u noth e ra pe utische beha nd e I i ng e n

Wanneer a l lerg ische mechanismen betrokken z i jn  b i j

ADHD, zal  het  noodzakel i jk  z i jn  om nieuwe behandel-

strategieën te ontwikkelen.
. het bepalen van de effecten van omgevingsfoctoren

Door middel  van e l iminat iediëten en van pol lenprovoca-

ties. Het percentage en de kenmerken van kinderen met

ADHD bij wie een overgevoeligheidsmechanisme betrok-

ken is, kan dan worden vastgesteld.

Conclusie
Volgens deze hypothese kan ADHD worden veroorzaakt

door een (niet-) allergische overgevoeligheid. Er is overtui-

gend wetenschappeli jk bewijs voor de effecten van omge-

vingsfactoren, zoals voedingsmiddelen, op ADHD. Dit heeft

gevolgen voor  de d iagnost iek en de behandel ing van ADHD.

Door het vaststellen van een mogeli jke overgevoeligheid en

vervolgens het vermijden van de betreffende triggers,zal

ADHD minder voorkomen.  Daardoor kan het  gebruik  van

medicatie afnemen. Hierdoor zal de kwaliteit van zorg voor

ADHD-oatiënten in de toekomst verbeteren.

INCA-studie
Cezien de resul taten van de e l iminat iedieet-s tudies is  het

belangr i jk  om verder  onderzoek te doen naar de inv loed van

voeding op gedragsstoornissen bij kinderen. Binnenkort

s tar t  daarom de INCA-studie ( lmpact  of  Nutr i t ion on

Chi ldren wi th ADH D).  Voor meer in l icht ingen z ie pag.  4 en 5,

Verantwoording

Deze bijdrage is gebaseerd op het artikel ADHD as a (non)'

allergic hypersensitivity disorder: a hypothesis, op z5 maart

zoo8 geaccepteerd door Pediatric Allergy and lmmunology

en geschreven door Lidy M.J. Pelsser, Jan K. Buitelaar en

Huub F.J.  Savelkoul .  ?

Henk van Lonkhuijsen
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