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Deze informatie gaat over wetenschappelijk onderzoek over de werkzaamheid 
van een nieuwe behandeling voor volwassenen met de diagnose aandachtstekort-
stoornis met of zonder hyperactiviteit (ADHD). Voordat u de beslissing neemt om 
mee te doen, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Lees deze 
folder rustig door en bespreek het met partner, vrienden of familie.

Behandeling met medicijnen
De voorkeursbehandeling bij ADHD is medicatie. De medicijnen worden vaak 
door een psychiater of huisarts langdurig voorgeschreven. Sommige mensen met 
ADHD hebben hier baat bij en merken dat ze meer rust, overzicht en een sta-
bielere stemming ervaren. Er is echter behoefte aan alternatieve of aanvullende 
behandelmethoden. Sommige volwassenen met ADHD willen geen medicijnen 
gebruiken, bijvoorbeeld vanwege bijwerkingen. Daarnaast heeft medicijngebruik 
soms weinig effect op het functioneren. Veel mensen hebben baat bij een combi-
natie van medicijnen en psychosociale behandelingen. 

Mindfulnesstraining bij volwassenen met ADHD 
Op dit moment is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar psychosociale 
behandelingen bij volwassenen met ADHD. In de training wordt u uitgenodigd om 
mindfulness te verkennen als een manier om ADHD-klachten bij uzelf te begrijpen 
en ermee om te gaan. Bij eerdere onderzoeken werd gevonden dat volwassenen 
met ADHD na afloop van de training minder ADHD-, angst- en depressieve klach-
ten hadden en beter presteerden op aandachtstaken. Mindfulness kan helpen om 
meer inzicht te krijgen in de manier waarop u met ADHD-klachten omgaat en te 
leren dit op een andere, misschien behulpzamere manier te doen. Daarnaast kan 
mindfulness helpen om u beter te leren concentreren. Er is echter meer onder-
zoek nodig.    

Programma 
De training is in een groep en bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. 
Tussen bijeenkomst zes en zeven vindt een ‘stiltedag’ plaats. Naast de mindful-
nessoefeningen is er binnen de training ruimte om ervaringen te delen en van el-
kaar te leren. U wordt gevraagd om de aangeboden oefeningen dagelijks thuis te 
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doen. Dit kost ongeveer een half uur tot een uur tijd. De volgende thema’s komen 
in de training aan bod: 

• Leren herkennen van automatische reactiepatronen
• Bewust worden van uw lichaam, ademhaling, gedachten en gevoelens
• Omgaan met obstakels
• Herkennen van en omgaan met terugkerende ADHD-klachten
• Met aandacht communiceren
• Zorgen voor uzelf

Wat is het doel van het onderzoek?
In dit onderzoek kijken we of mindfulnesstraining een goede aanvulling kan zijn op 
de huidige behandeling. We onderzoeken ook of deelname aan de training effect 
heeft op ADHD-klachten en de kwaliteit van leven en of de kosten van een mind-
fulnesstraining in verhouding staan tot de effecten.  

Hoe ziet deelname aan het onderzoek eruit?
Bij interesse wordt u uitgenodigd voor een intake. Als u in aanmerking komt voor 
het onderzoek wordt u door middel van een loting ingedeeld in één van de twee 
groepen: de mindfulnessgroep of de groep die de gebruikelijke behandeling krijgt. 
De gebruikelijke behandeling bestaat meestal uit medicijnen en/of voorlichting 
over ADHD. Deelnemers aan de mindfulnesstraining kunnen gewoon hun medica-
tie blijven gebruiken. 

Indien u niet gelijk ingedeeld wordt in de mindfulnessgroep, kunt u na ongeveer 
negen maanden aan de mindfulnesstraining deelnemen. U wordt verzocht om 
voor en na de training,en na drie en zes maanden online vragenlijsten in te vullen, 
zodat het effect van deelname geëvalueerd kan worden. Daarnaast wordt u uitge-
nodigd om op verschillende meetmomenten deel te nemen aan een interview met 
een psychiater en online een aantal taken te maken. 
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Meer informatie?
As u vragen heeft over het onderzoek of als u zich wilt aanmelden, kunt u contact 
opnemen met de verantwoordelijke onderzoeker of met het secretariaat: 

Lotte Janssen (psycholoog en junior onderzoeker)
024 - 361 04 05
Lotte.Janssen@Radboudumc.nl
Mindfulness@psy.umcn.nl (secretariaat)

De senior onderzoekers die het project leiden zijn Anne Speckens (hoogleraar 
psychiatrie) en Cees Kan (psychiater). Daarnaast is Sevket Hepark (psychiater) 
betrokken bij het onderzoek. 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: 



Noteer hier uw vragen
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