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Artikel

Risicovol beslisgedrag bij ADHD:
een metaregressieanalyse

Tycho J. Dekkers · Joost A. Agelink van Rentergem · Arne Popma ·
Anika Bexkens · Hilde M. Huizenga

Samenvatting

ADHD (aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis) wordt gekenmerkt door een verhoogde
kans op een breed scala aan risicovolle gedragingen in het dagelijks leven, zoals verkeerson-
gevallen, middelengebruik, criminele activiteiten, gokproblemen en seksueel risicovol gedrag.
In experimentele studies wordt risicogedrag gemeten met goktaken. De huidige studie betreft
een meta-analyse over studies waarin een groep mensen met ADHD vergeleken werd met een
groep zonder ADHD op een dergelijke goktaak. Er werd een klein tot gemiddeld significant effect
gevonden (standardizedmean difference = 0,36; p < 0,001), wat betekent dat groepen met ADHD
risicovoller presteren op goktaken dan groepen zonder ADHD. Dit effect lijkt gemodereerd te
worden door comorbide gedragsproblematiek: naarmate er meer comorbide gedragsproblemen
aanwezig waren in de ADHD-groepen was het verschil in risicogedrag met de controlegroep
groter. Er bleek geen modererend effect van leeftijd, comorbide internaliserende problematiek,
medicatie ende karakteristieken vandegoktaak. Almet al is geblekendat personenmet ADHDop
goktaken meer risicogedrag vertonen dan hun leeftijdgenoten zonder ADHD, wat overeenkomt
met studies naar risicogedrag in het dagelijks leven. Goktaken lijken zodoende waardevol bij
verder onderzoek naar de onderliggende dynamiek van risicogedrag bij ADHD. Ook kan gecon-
cludeerdworden dat risicogedrag bij ADHD de nodige aandacht verdient onder clinici die werken
met deze doelgroep.

Trefwoorden ADHD · risicogedrag · goktaken · meta-analyse

Inleiding

Personen met een aandachtsdeficiëntie-/hyperactivi-
teitsstoornis (ADHD) lopen een verhoogde kans op
het vertonen van verschillende vormen van risicoge-
drag. Zo hangt ADHD samen met risicogedrag in het
verkeer [1], middelengebruik [2], criminele activitei-
ten [3], seksueel risicogedrag [4] en gokproblemen [5].
Het is evident dat dergelijk gedrag voor de cliënt ne-
gatieve gevolgen kan hebben; daarnaast kost dit risi-

cogedrag de maatschappij veel geld [6]. Experimenteel
onderzoek kan inzicht geven in de mechanismen die
ten grondslag liggen aan dit verhoogde risicogedrag
bij ADHD. Op grond van de onderzoeksresultaten kan
risicogedrag bij deze groep beter begrepen worden en
kunnen op termijn adequate interventies aangeboden
worden.

DOI 10.1007/s12474-016-0141-4
Published online: 15 November 2016



Neuropraxis 2016; 20 171

Goktaken

In experimenteel onderzoek wordt risicogedrag vaak
geoperationaliseerd in de vorm van goktaken, waarin
proefpersonen moeten kiezen uit antwoordmogelijk-
heden die verschillen qua grootte en frequentie van
winst en verlies. Een voorbeeld van een veel gebruikte
goktaak is de IowaGambling Task [7]. Bij deze taak die-
nen proefpersonen kaarten te trekken uit vier stapels.
Twee van deze stapels lijken in eerste instantie aan-
trekkelijker, maar hierop wordt op lange termijn meer
verloren door de proefpersoon. De andere twee sta-
pels, die in eerste instantie minder op lijken te leveren,
blijken voordeliger. Het aantal keren dat een proefper-
soon kiest voor een kaart uit de nadelige stapels is in
deze taak een maat voor risicogedrag. Eerder dit jaar
verscheen inNeuropraxis een artikel waarin een helder
literatuuroverzicht werd verschaft omtrent risicovol ge-
drag op goktaken bij personenmet ADHD [8]. Er werd
onder andere geconcludeerd dat sommige studies een
verschil vonden tussen personenmet en zonderADHD
op dergelijke taken (d.w.z. dat de groep met ADHD
meer risico nam), maar dat er eveneens veel studies
zijn die een dergelijk verschil niet aantroffen.

Kenmerken van eenmeta-analyse

In het geval van inconsistente bevindingen, zoals hier,
is het raadzaam een meta-analyse uit te voeren. Een
meta-analyse heeft een aantal voordelen ten opzichte
van afzonderlijke studies of ten opzichte van een
meer beschrijvend literatuuroverzicht. Zo kan er in
een meta-analyse statistisch getoetst worden over een
steekproef die veel groter is dan die in één enkele
studie, wat de precisie van de bevindingen vergroot.
Vragen die afzonderlijke studies onbeantwoord laten,
zijn in een meta-analyse wel te beantwoorden en op
het oog tegenstrijdige resultaten, kunnen op die ma-
nier met elkaar vergeleken worden [9]. Door middel
van een meta-analyse kunnen effectgroottes immers
worden gecombineerd, in plaats van dat enkel wordt

Dit artikel is een reactie op: Gaastra GF, Groen Y, Tucha O.
Risicovol gedrag op goktaken bij personenmet ADHD.
Neuropraxis. 2016;2:1–15.
Het artikel is gebaseerd op eenwetenschappelijkepublicatie
in Clinical Psychology Review:
Dekkers TJ, Popma A, Agelink van Rentergem JA,
Bexkens A, Huizenga HM. Risky decisionmaking in
Attention-Deficit/HyperactivityDisorder: A meta-regression
analysis. Clin Psychol Rev. 2016;45:1–16.
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bekeken welke studies wel en welke geen significant
verschil tussen een ADHD-groep en een controlegroep
geven. Ook wegen grotere studies en studies met wei-
nig spreiding binnen de groepen zwaarder mee dan
kleinere studies en studies met meer spreiding. Als
er verschil in effect gevonden wordt tussen studies, is
doormiddel van eenmetaregressieanalyse te onderzoe-
ken of die verschillen te verklaren zijn door verschillen
in de studieopzet of door verschillen in de gerekru-
teerde proefpersonen. Dergelijke verklaringen zijn in
één enkele studie niet statistisch te toetsen.

Het huidige artikel beschrijft een meta-analyse
waarin alle studies zijn opgenomen die een ADHD-
groep met een controlegroep vergeleken op een gok-
taak. Over alle effectgroottes van deze studies is een ge-
wogen gemiddelde berekend. De verwachting was dat
de ADHD-groepen gemiddeld genomen meer risico
zouden nemen dan de controlegroepen, in overeen-
stemming met wat gezien wordt in het dagelijks leven.
Door middel van een moderatieanalyse is vervolgens
nagegaan welke variabelen (bijv. leeftijd, comorbidi-
teit, medicatiegebruik, taakkarakteristieken) eventuele
verschillen tussen de effecten kunnen verklaren.

Vergelijkbare bevindingen: veel spreiding tussen
studies

In de meta-analyse zijn 37 studies geïncludeerd, waar-
van er 21 eveneens beschreven zijn door Gaastra en
collega’s [8]. Om uiteenlopende redenen zijn drie van
dedoor Gaastra en collega’s beschreven studies niet op-
genomen in de meta-analyse.1 Sommige studies rap-

1 Een van deze studies had een klinische groep
waarin niet iedere proefpersoon ook daadwerkelijk
met ADHD gediagnosticeerd was [10], één studie
maakte geen gebruik van gestructureerde DSM-diag-
nostiek [11] en bij een derde studie was in onze ogen
de uitkomstmaat niet goed te interpreteren, aangezien
proefpersonen misleid werden [12].
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Figuur 1 Forest plot met effectgroottes (standardized mean difference; SMD) en 95%-betrouwbaarheidsin-
terval (BI). Positieve effectgroottes geven aan dat de ADHD-groep meer risico neemt op de goktaak dan de
controlegroep. De grootte van de vierkantjes geeft het gewicht aan dat aan de studie wordt toegekend. Zo
is te zien dat studies met een groter aantal proefpersonen en/of minder spreiding in scores tussen proef-
personen, zwaarder wegen dan studies met weinig proefpersonen en/of proefpersonen die onderling zeer
verschillende scores behalen. Sommige studies komen vaker voor; dit betekent dat in de betreffende studie:
(1) de ADHD-groep en de controlegroep op meerdere goktaken vergeleken zijn of (2) dat meerdere ADHD-
groepen (bijv. groepen met en zonder comorbide oppositional defiant disorder (ODD)) met dezelfde controle-
groep vergeleken zijn, of (3) dat sprake is van een combinatie van beide scenario’s. Voor deze drie aspecten
is statistisch gecontroleerd. Zie [14] voor een meer gedetailleerde beschrijving van de statistiek. Referenties
naar de geïncludeerde artikelen kunnen eveneens gevonden worden in Dekkers et al. [14], in welk artikel aan
bedoelde referenties een asterisk is toegevoegd.
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Figuur 2 Metaregressie over het effect van comor-
bide disruptieve gedragsstoornissen (DGS) en an-
tisociale persoonlijkheidsstoornis (APS) in studies
waarbij een groep die geheel uit personen met
ADHD bestaat werd vergeleken met een controle-
groep.

porteerden meerdere relevante effecten, waardoor uit-
eindelijk 52 effecten zijn opgenomen in de analyse. In
totaal betreft dit 1175 mensen met ADHD en 1222
mensen zonder ADHD. Er werd een significant effect
aangetroffen (μ̂= 0,36; p < 0,001, 95%-betrouwbaar-
heidsinterval [BI] 0,22–0,51; zie ook fig. 1). De effect-
grootte die vermeld wordt, is een standardized mean
difference, welke is afgeleid van Cohen’s d. Effectgroot-
tes van 0,2, 0,5 en 0,8 worden beschouwd als een klein,
gemiddeld respectievelijk groot effect [13]. Dit wil zeg-
gen dat mensen met ADHD over het geheel genomen
meer risico nemen op goktaken dan mensen zonder
ADHD. De inconsistentie in de resultaten die Gaastra
et al. [8] beschreven, is uit onze analyses ook naar voren
gekomen: er was een ruime spreiding in effectgroottes
(variantie = 0,19)2 en sommige individuele studies von-
den geen groepsverschil.

Leeftijdsverschillen

Gaastra et al. opperen een aantal moderatoren [8], die
mogelijkerwijs de verschillen in de effectgroottes ver-
klaren. Zo worden grotere verschillen tussen de groe-
pen verwacht naarmate de proefpersonen jonger zijn,
omdat ADHD gekenmerkt wordt door een vertraagde
corticale rijping [15] en vanwege het feit dat sympto-
men van hyperactiviteit en impulsiviteit, een mogelijk

2 Voor een uitgebreidere beschrijving van de analy-
ses, zie: Dekkers TJ, Popma A, Agelink van Rentergem
JA, Bexkens A, Huizenga HM Risky decision making
in attention-deficit/hyperactivity disorder: a meta-re-
gression analysis. Clin Psychol Rev. 2016;45:1–16.

onderliggend mechanisme voor risicogedrag [16], zich
bij ADHD vaker op jongere leeftijd manifesteren [17].

De analyses wezen echter uit dat leeftijd
geen rol speelt in de aangetroffen groepsverschillen
(̂β1 = –0,0003, p = 0,97). De ̂β1 geeft de afname
(negatieve bèta) of toename (positieve bèta) in de ef-
fectgrootte aan wanneer demoderatormet 1 toeneemt,
wat hier betekent dat als de gemiddelde leeftijd van
de gehele sample van een studie met één jaar stijgt,
de effectgrootte met 0,0003 afneemt. Ook het ver-
gelijken van studies naar kinderen, adolescenten en
volwassenen in een categorische analyse, leverde geen
verschillen op tussen de effectgroottes (̂β1 = 0,07; 0,01
en –0,06 voor respectievelijk kinderen ten opzichte van
adolescenten, kinderen ten opzichte van volwassenen
en adolescenten ten opzichte van volwassenen; alle p-
waarden >0,05). Dit betekent dat groepen met ADHD,
ongeacht de leeftijd van de deelnemers, gemiddeld
meer risico nemen dan groepen zonder ADHD. Voor-
zichtigheid bij de interpretatie van deze resultaten is
geboden, aangezien mogelijkerwijs een lage power de
afwezigheid van leeftijdseffecten verklaart.

Comorbiditeit

Een tweede potentiële moderator is comorbiditeit. Bij
mensen met ADHD met comorbide gedragsstoornis-
sen bestaat een grotere kans op bijvoorbeeld risicoge-
drag in het verkeer, seksueel risicogedrag en betrok-
kenheid bij criminaliteit op latere leeftijd dan bij men-
sen met ADHD zonder deze comorbide problematiek
[18–20].

De hypothese was dan ook dat, in het geval van een
comorbide gedragsstoornis (oppositional defiant disor-
der (ODD) of conduct disorder (CD) bij kinderen, en
een antisociale persoonlijkheidsstoornis bij volwasse-
nen), grotere verschillen tussen ADHD- en controle-
groepen zouden ontstaan. Dit werd deels bevestigd
door de resultaten (̂β1 = 0,42; p = 0,07), hetgeen een
voorzichtige aanwijzing is dat meer risico genomen
wordt door de ADHD-groep op het moment dat deze
veel proefpersonen bevatmet comorbide gedragsstoor-
nissen (zie fig. 2).

Dit wil echter niet zeggen dat de groepsverschil-
len in risicogedrag tussen ADHD- en controlegroepen
geheel toe te schrijven zijn aan comorbide gedrags-
stoornissen in de ADHD-groepen, aangezien ook de
studies die ADHD-groepen zonder deze comorbidi-
teit onderzochten gemiddeld genomen significant van
nul afwijken (̂β0 = 0,22; p < 0,05). Dit wil zeggen
dat ook personenmet ADHD, maar zonder comorbide
gedragsproblematiek, meer risico nemen op goktaken
dan mensen zonder ADHD.

De aanname dat de groepsverschillen in risicoge-
drag tussen ADHD en controles zullen afnemen in
het geval van comorbide internaliserende problema-
tiek, lijkt plausibel, met name doordat de gedragsma-
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tige inhibitie die bijvoorbeeld bij mensen met angst-
stoornissen gezien wordt, in tegenspraak lijkt te zijn
met het nemen van veel risico [21, 22]. Echter, voor
comorbide internaliserende stoornissenwerd geenmo-
dererend effect gevonden (̂β1 = 0,05; p = 0,93). Er dient
wel aangetekend te worden dat de hoeveelheid comor-
bide internaliserende problematiek in de meeste groe-
pen laag was, waardoor de statistische power van deze
analyses laag was.

Medicatiegebruik

Methylfenidaat is de meest voorgeschreven farmaco-
therapeutische behandeling voor ADHD. Dit lijkt risi-
cogedrag in het dagelijks leven terug te kunnen drin-
gen, zoals ook betoogd is door Gaastra en collega’s [8].
Er bleek in de huidige metaregressie echter geen ver-
schil te zijn tussen studies waarbij de proefpersonen
met ADHD geen medicatie in mochten nemen voor-
dat zij de goktaak uitvoerden en studies waarbij medi-
catie wel was toegestaan (̂β1 = 0,16; p = 0,41). Wanneer
echter de afzonderlijke effectgroottes getoetst werden,
bleek dat de effectgrootte wel significant was wanneer
medicatie niet was toegestaan (̂β0 = 0,37; p < 0,01),
maar niet significant wanneer medicatie wel was toe-
gestaan (̂β0 = 0,20; p = 0,16). Hierbij dient aangetekend
te worden dat medicatie slechts in een kleine minder-
heid van de studies was toegestaan, wat kan verklaren
waarom het laatste effect niet significant was.

Impliciete vs. expliciete taken

Eenmogelijk verschil in prestatie tussen expliciete gok-
taken, taken waarbij de karakteristieken bekend zijn bij
de proefpersonen, en impliciete taken, waarbij de ka-
rakteristieken geleerd moeten worden door ervaring,
kan inzicht geven in mogelijke onderliggende mecha-
nismen (zie Gaastra et al. [8, 23] voor een uitgebrei-
dere interessante uiteenzetting hierover). Er werd ech-
ter geen verschil aangetroffen in effectgrootte voor de
verschillende typen taken (̂β1 = –0,16; p = 0,38). Dat
wil zeggen dat ADHD-groepen meer risico nemen dan
controlegroepen, ongeacht het type goktaak.

Subtype

In een aantal studies zijn de potentiële verschillen tus-
sen diverse subtypen ADHD onderzocht. Het waren

echter te weinig studies om een moderatieanalyse over
uit te voeren. In één studie kwamnaar voren dat perso-
nenmet het gecombineerde subtypemeer risico namen
dan personen met het overwegend onoplettende sub-
type, maar dit was enkel het geval bij adolescenten, en
niet bij kinderen [24]. Een andere studie vond geen
verschillen tussen kinderen met het overwegend on-
oplettende en het gecombineerde subtype op een gok-
taak, maar vermeldde wel meer risicogedrag naarmate
ouders meer symptomen van hyperactiviteit en impul-
siviteit rapporteerden [25]. Voor risicogedrag in het
dagelijks leven zijn de bevindingen eveneens wisse-
lend. Zo voorspellen symptomen van hyperactiviteit
en impulsiviteit (en niet de onoplettendheid) midde-
lengebruik vijf jaar later [26], maar bleek in een andere
studie juist onoplettendheid een sterke voorspeller te
zijn van middelenmisbruik [27]. Meer onderzoek is
nodig om eventuele verschillen tussen subtypen van
ADHD op het gebied van risicogedrag vast te stellen.

Conclusie

Net als in het dagelijks leven nemen mensen met
ADHD ook op goktaken in een experimentele setting
meer risico dan mensen zonder ADHD. Dit effect
werd gevonden voor alle leeftijdsgroepen en de grootte
van het effect verschilde niet tussen kinderen, adoles-
centen en volwassenen. Verder lijkt het erop dat het
verschil tussen de groepen groter wordt naarmate er
meer comorbide gedragsproblematiek aanwezig is in
de ADHD-groep. De groepsverschillen zijn consistent
over verschillende taken; taakkarakteristieken lijken
het effect niet te beïnvloeden. De rol van medicatie op
de prestatie op goktaken is nog onduidelijk, maar op
basis van eerdere literatuur kan verwacht worden dat
stimulantia risicogedrag bij ADHD zouden kunnen
verminderen [28].

Al met al is gebleken dat mensen met ADHD meer
risicogedrag vertonen dan hun leeftijdgenoten zonder
ADHD, zowel in het dagelijks leven als op goktaken.
Op basis van het robuuste verschil tussen de groepen
dat in deze meta-analyse is aangetroffen, kan gecon-
cludeerd worden dat risicogedrag de aandacht verdient
van clinici die werken met cliënten met ADHD. Daar-
naast komt uit het huidige onderzoek naar voren dat
goktaken waardevol kunnen zijn in verder onderzoek
naar de mechanismen die ten grondslag liggen aan ri-
sicogedrag bij ADHD.
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