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Suppletie bij Adhd
Voedingsstoffen verzachten de symptomen

Door: ir. Willem Koert, wetenschapsjournalist

op de vraag wat Adhd nu precies is, hebben wetenschappers nog steeds geen klip en klaar antwoord. Wel 
suggereren honderden studies dat er een verband is tussen Adhd en voeding, en dat verrijking van het dieet 
met sommige voedingsfactoren Adhd weliswaar niet kan genezen, maar wel kan verzachten. 

In 1789 beschreef de in Leiden gepromoveerde medicus 
Alexander Crichton voor de eerste keer de symptomen van 
de ‘attention deficit hyperactivity disorder’ (ADHD). Twee 
eeuwen en drie decennia later begrijpen wetenschappers 
nog steeds niet wat ADHD precies is, hoe het ontstaat en – 
nog belangrijker - hoe ze de aandoening het beste kunnen 
bestrijden. 

Neurologen denken dat ADHD het gevolg is van een niet 
goed functionerende frontale hersenkwab en cerebellum in 
de hersenen. Het gevolg daarvan is een onvermogen zich te 
concentreren en een impulsief en hyperactief gedrag. Aan 
amfetamine verwante stoffen, zoals methylfenidaat, kunnen 
de symptomen van ADHD onderdrukken, waarschijnlijk 
doordat ze de activiteit van cellen in de frontale hersenkwab 
verhogen. De werkzaamheid van ADHD-medicatie staat 
buiten kijf, maar artsen en ouders maken zich zorgen over 
de gezondheidseffecten van die medicatie op de langere ter-
mijn. Doordat inmiddels enkele procenten van de bevolking 
volgens artsen lijdt aan ADHD of een concentratiestoornis, 
en volgens conservatieve schattingen ongeveer 1 op de 20 
schoolkinderen methylfenidaat gebruikt, groeit de interesse 
in aanvullende behandelingen. De hoop is erop gevestigd, dat 
die een alternatief kunnen worden voor mensen met milde 
vormen van ADHD, of de vereiste doseringen van de regu-
liere middelen kunnen verminderen. 

Eliminatiedieet
Het manipuleren van de voeding is één groep van aan-

vullende en niet-medicinale behandelingen tegen ADHD. 
Een aantal van die behandelingen komt neer op het wegha-
len van elementen uit het dieet die ADHD in de hand zou-
den werken. Dat kunnen snel opneembare koolhydraten 
zijn, synthetische kleur- of smaakstoffen, maar ook natuur-
lijke voedingsmiddelen. 

De Nederlandse onderzoeker Lidy Pelsser bestu-
deerde bijvoorbeeld het effect van een dieet dat onder 
meer bestond uit rijst, kalkoen, lamsvlees, groenten, fruit, 
plantaardige olie, thee en water. Pelsser liet in studies zien 
dat dit eliminatiedieet bij een verrassend grote groep kin-
deren met ADHD een aanzienlijke reductie van de ver-
schijnselen liet zien.1 Hoewel Pelsser haar bevindingen 
zelfs kon publiceren in The Lancet2, oordeelde het RIVM 
in 2013 dat er nog meer onderzoek nodig was, voordat art-
sen het eliminatiedieet als een standaardtherapie zouden 
kunnen beschouwen.3 Voedingswetenschappers die elimi-
natiediëten bestuderen, vrezen dat die kunnen leiden tot 
deficiënties of eetstoornissen. Australische onderzoekers, 
die kinderen bestudeerden die een eliminatiedieet volg-
den, ontdekten dergelijke ongewenste effecten bij bijna de 
helft van hun studiedeelnemers.4 

Suppletie
Dit artikel gaat echter over een andere groep voedings-

ingrepen dan het verwijderen van factoren uit onze voe-
ding. Voedingswetenschappers, psychologen en neuro-
logen experimenteren ook met voedingssupplementen, die 
het dieet juist met voedingsfactoren moeten verrijken. In de 
jaren tachtig en negentig stonden veel behandelaars scep-
tisch tegenover die benadering. Die sceptische houding was 
het gevolg van studies waarin kinderen met ADHD buiten-
gewoon hoge doses vitamines B en vitamine C kregen.5 
De megadoseringen maakten de kinderen nog drukker en 
sneller afgeleid dan ze al waren. 

Nieuwe studies hebben die situatie veranderd. Er zijn 
honderden onderzoeken gepubliceerd waarin suppletie de 
symptomen van ADHD wel degelijk vermindert, al zijn er 
tot dusverre geen suppletieprotocollen ontwikkeld die het 
effect van reguliere medicatie kunnen evenaren. In onder-
staand overzicht laten we plantaardige producten zoals 
Grape Seed Extract, Ginkgo biloba, Ginseng, Pycnogenol 
en Bacopa monnieri buiten beschouwing, en beperken ons 
tot mineralen, vitamines, aminozuren en vetzuren.

Meervoudig onverzadigde vetzuren
• In dierstudies, waarin ratten of muizen een dieet krij-

gen zonder essentiële meervoudig onverzadigde vetzu-
ren, ontwikkelen proefdieren verschijnselen die doen 
denken aan ADHD. Ze worden hyperactief, en het ver-
mogen van hun hersenen om informatie op te slaan, 
vermindert.6 Epidemiologische studies suggereren dat 
er inderdaad een verband bestaat tussen vetzuren en 
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ADHD. Mensen met ADHD hebben bijvoorbeeld min-
der omega-3-vetzuren in de membranen van hun cel-
len, en meer verzadigde vetzuren.7 Omega-3-vetzuren, 
die in de voeding vooral aanwezig zijn in vette vis, laten 
cellen beter functioneren. Een theorie is dat ze cellen 
gevoeliger maken voor hormonen en neurotransmit-
ters, en daardoor delen van de hersenen stimuleren die 
betrokken zijn bij leerprocessen, het verwerken van 
indrukken en de controle over het gedrag. 
 Studies waarin kinderen met ADHD of bijzonder 
drukke kinderen gedurende enkele maanden capsules 
met omega-3-vetzuren krijgen, laten vaak zien dat daar-
door de schoolprestaties op sommige terreinen verbete-
ren, en het gedrag rustiger wordt.8 
 Een mooi resultaat, maar helaas niet representatief voor 
het gros van het onderzoek.

• Een overzichtsstudie uit 2012, waarin onderzoekers 
al het toen beschikbare onderzoek op een rijtje zet-
ten, concludeerde dat omega-3-vetzuren weinig tot 
geen positief effect hebben op kinderen met ADHD.9 
De overzichtsstudie concludeert ook dat suppletie met 
zowel omega-3-vetzuren als essentiële omega-6-vetzu-
ren misschien wel effect hebben. 

• In 2009 publiceerden Zweedse onderzoekers bijvoor-
beeld een studie waarin ze kinderen met ADHD gedu-
rende maandenlang dagelijks maximaal 600 mg omega-
3-vetzuren en 60 mg omega-6-vetzuren gaven. Bij een 
kwart van de kinderen sloeg de suppletie aan, en ver-
minderde de ernst van de symptomen met een kwart.10 
Dat effect haalt het echter niet bij dat van reguliere 
medicatie. 

• Iets betere resultaten boekten Duitse kinderpsychiaters 
in een trial, in 2010 verschenen in Lipids in Health and 
Disease.11 De onderzoekers bestudeerden een gepaten-
teerde combinatie van 400 mg van het omega-3-vetzuur 
EPA, 40 mg van het omega-3-vetzuur DHA, 60 mg van 
het omega-6-vetzuur GLA en een kleine hoeveelheid 

zink op kinderen met een milde vorm van ADHD. Na 
12 weken toediening was het gedrag van de kinderen 
zo sterk veranderd, dat er strikt genomen geen sprake 
meer was van ADHD. Het ging hier dus om een niet-
representatieve groep ADHD-kinderen, en bovendien 
werden de onderzoekers betaald door de fabrikant van 
het uitgeteste supplement. De auteurs zelf beklemtonen 
in hun publicatie dat hun supplement geen medicatie 
kan vervangen. Ze geloven echter wel dat ouders van 
ADHD-kinderen supplementen met vetzuren kunnen 
gebruiken als ondersteuning van een reguliere therapie 
in de vorm van medicatie.

Magnesium
Sommige onderzoekers geloven dat mensen met ADHD 

sub-optimale concentraties magnesium in hun hersencel-
len hebben, en daardoor een verhoogde gevoeligheid heb-
ben voor prikkelende neurotransmitters als N-methyl-D-
aspartaat (NMDA). 

Vanuit die theorie hebben onderzoekers diverse keren 
het effect van magnesiumsuppletie op ADHD bestudeerd. 
Op het eerste gezicht zijn vooral de studies veelbelovend 
waarin onderzoekers een combinatie van magnesium 
met vitamine B6 toedienden. Franse onderzoekers publi-
ceerden in 2006 bijvoorbeeld een studie waarin toedie-
ning van 6 mg magnesium en 0,6 mg vitamine B6 kin-
deren met ADHD aanzienlijk minder druk maakte, hun 
aandacht in de klas verhoogde en bovendien hun agres-
sie verminderde.12 Een probleem met de magnesium-vita-
mine B6-combinatie is dat het onderzoek vrijwel volledig 
is bekostigd door een fabrikant die een dergelijke combi-
natie op de markt brengt. 

Zink
Er is een aantal kleine studies waarin kinderen met 

ADHD die methylfenidaat krijgen, goed reageren op sup-
pletie met die 10 tot 15 mg zink per dag.13,14 Die dosis is 

veilig. In een groter opgezette Amerikaanse studie uit 2011 
schitterden die positieve effecten echter door afwezigheid.15 
Wel ontdekten de Amerikanen dat bij een dosis van 30 
mg zink per dag kinderen met bijna veertig procent min-
der reguliere medicatie toekonden. Die dosis is echter aan 
de hoge kant, en op de langere termijn misschien onvei-
lig. De Amerikanen merken op dat zij een andere vorm 
van zink gebruikten dan door onderzoekers in de kleine 
succes volle trials was gebruikt. De Amerikanen gebruik-
ten zinkglycinaat, terwijl de onderzoekers in de kleine trials 
het goed kopere zinksulfaat hadden gebruikt. De mogelijk-
heid bestaat dat om een onbekende reden alleen zinksulfaat 
effect heeft bij ADHD.

IJzer
In sommige studies bewerkstelligt ijzersuppletie in 

ADHD kinderen met een lage ijzerstatus een opmerkelijke 
vermindering van de symptomen.16 Vooral ADHD-patiën-
ten met het ‘rusteloze benen-syndroom’ zouden baat heb-
ben bij ijzersuppletie.17 Dat is weinig verrassend, aange-
zien het rusteloze benensyndroom een gevolg kan zijn van 
ijzerdeficiëntie. ADHD-patiënten met een gebrekkige ijzer-
status hebben bovendien meer medicatie nodig dan lotge-
noten, die wel voldoende ijzer in hun lichaam hebben.18 

Volgens de Gezondheidsraad is ijzerdeficiëntie in 
Nederland zeldzaam, en het is dus nog maar de vraag in 
hoeverre ijzersuppletie Nederlandse ADHD-patiënten kan 
helpen. Een punt van zorg is bovendien dat het gelijktijdig 
innemen van ijzersupplementen met medicatie de opname 
van de medicatie kan verminderen. 

Carnitine
Een risicofactor voor ADHD is zuurstoftekort bij de 

bevalling. In dierstudies hebben onderzoekers die condi-
tie nagebootst bij rattenpups, en gezien dat die op latere 
leeftijd hyperactief gedrag vertonen. In 1997 publiceer-
den Italiaanse onderzoekers, verbonden aan de universiteit 
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van Udine, een studie waarin suppletie met het aminozuur 
acetylcarnitine in deze dieren hyperactiviteit vermindert.19 
Acetylcarnitine en het verwante carnitine spelen een sleu-
telrol bij het genereren van energie in cellen. Acetylcar-
nitine en carnitine loodsen vetzuren de mitochondria in, 
waar enzymen de vetzuren omzetten in energie. De theorie 
is dat suppletie met acetylcarnitine of carnitine bij ADHD-
patiënten de werking van slecht functionerende hersencel-
len verbetert. 

Er is een aantal studies gepubliceerd naar het effect van 
acetylcarnitine op ADHD. Enkele daarvan hebben betrek-
king op jongens met het fragiele X-syndroom – en die zijn 
gunstig verlopen.20 In een Amerikaans onderzoek onder 
ADHD-kinderen zonder erfelijke afwijking had acetyl-
carnitine daarentegen geen duidelijk effect.21 Bij sommige 
kinderen verzachtte het aminozuur de symptomen, bij 
andere kinderen verergerde acetylcarnitine de symptomen 
juist.

Positiever waren de uitkomsten van een Nederlands 
onderzoek uit 2002.22 In die studie kregen jongens met 
ADHD 100 mg carnitine (dus geen acetylcarnitine) per 
kilogram lichaamsgewicht per dag, tot een maximale dosis 
van vier gram carnitine per dag. De helft van de jongens 
reageerde niet op het supplement, maar bij de andere helft 
verminderde het aminozuur de symptomen met tientallen 
procenten. 

Een complicatie die soms optreedt bij carnitinesupple-
tie is een visachtige lichaamslucht. Dat is het gevolg van een 
stofwisseling die geen raad weet met carnitine en choline. 
Een enkele keer kunnen orthomoleculaire therapeuten dat 
probleem oplossen door suppletie met vitamine B2. 

Fosfatidylserine
Fosfatidylserine is een bouwsteen van celmembra-

nen. Via vlees en vis, maar ook via peulvruchten, krijgen 
we dagelijks enkele grammen ervan binnen. Omdat sterke 
en intacte celmembranen cruciaal zijn voor de overleving 

van cellen hebben onderzoekers meermaals supplementen 
met fosfatidylserine gegeven aan ADHD-patiënten, in de 
hoop dat deze vorm van suppletie positieve effecten heeft 
op slecht functionerende hersencellen. Recent publiceer-
den Japanse onderzoekers een kleine studie, waarin een 
dosis van 200 mg fosfatidylserine per dag in kinderen met 
ADHD hyperactief gedrag verminderde en het concentra-
tievermogen verbeterde.23 

De effecten die de Japanners rapporteerden waren statis-
tisch significant, maar niet zo sterk als die van de reguliere 
medicatie. De onderzoekers uiten het vermoeden dat fos-
fatidylserine ADHD in sterkere mate kan verminderen in 
combinatie met andere voedingsstoffen, zoals de hier boven 
genoemde combinatie van magnesium en vitamine B6, of 
supplementen met meervoudig onverzadigde vetzuren. 

Israëlische ADHD-onderzoekers, verbonden aan het 
Geha Mental Health Center, publiceerden in 2012 een 
studie waarin ze precies deden wat de Japanners sugge-
reerden: ze gaven kinderen met ADHD een combina-
tie van fosfatidylserine en omega-3-vetzuren.24 Het posi-
tieve effect van het supplement was statistisch significant 
en klinisch relevant, maar aanzienlijk kleiner dan dat van 
methylfenidaat. 

Combinatie
Met fosfatidylserine besluiten we onze bespreking van 

supplementen die mogelijk kunnen helpen bij ADHD. Hoe-
wel geen van de besproken supplementen zo goed werkt als 
medicatie, hopen wetenschappers dat ze zullen stuiten op 
een combinatie van voedingsstoffen die beter werkt dan 
de afzonderlijke bestanddelen. Misschien dat dan supple-
tie wel een volwaardig substituut zal blijken voor medicatie. 

Gewoon gezond eten
Het gebruik van supplementen moet natuurlijk niet lei-

den tot het uit het oog verliezen van het gehele dieet. Die 
fout zal een goede diëtist, natuurgenezer of orthomoleculair 

geneeskundige niet maken, maar toch willen we hier nog 
wijzen op de studie die onderzoekers van de University of 
Western Australia in 2011 publiceerden in de Journal of 
Attention Disorders. In dat onderzoek volgden de Austra-
liërs 1800 kinderen van hun geboorte tot hun veertiende 
levensjaar. In die periode ontdekten artsen bij zes procent 
van de kinderen ADHD. 

De kans op ADHD hing onder meer af van het voe-
dingspatroon van de kinderen, ontdekten de onderzoe-
kers. Aten de kinderen ‘typisch Westers’, en consumeerden 
ze verhoudingsgewijs veel ongezonde vetten, geraffineerde 
koolhydraten en zout, dan was hun risico op ADHD meer 
dan twee keer zo groot als dat van kinderen met een gezond 
dieet. Dat dieet bevatte veel vezels en vitamines, en verhou-
dingsgewijs veel gezonde vetzuren uit bijvoorbeeld noten 
en vis. 

“We weten niet precies hoe een gezond voedingspa-
troon het risico op ADHD vermindert”, schrijven de Aus-
traliërs. “Misschien functioneren gezinnen die gezond eten 
gewoon beter, en beschermt die psychologische factor kin-
deren tegen ADHD. Maar hoe het verband tussen gezonde 
voeding en ADHD ook in elkaar zit, een verbetering van 
het voedingspatroon is waarschijnlijk een aanvullende 
behandelmethode voor ADHD, die de behoefte aan medi-
catie kan verminderen.” <
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