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De medische kosten van ADHD

Samenvatting
Aandachtstekort / hyperactiviteitsstoornis (ADHD) begint in de
kindertijd, maar houdt in ongeveer de helft van de gevallen aan in
volwassenheid. ADHD gaat gepaard met hoge ziektelast, zowel in
dagelijkse belemmeringen als kosten.   Om de medische kosten van
ADHD beter in kaart te brengen analyseerden onderzoekers de
geanonimiseerde zorgverzekeringsgegevens van 3.7 miljoen Duitsers.
De ziektekosten van iemand met ADHD zijn gemiddeld 1508 euro hoger
dan die van iemand zonder ADHD. De meeste kosten worden gemaakt
in intramurale en extramurale zorg, met medicijnkosten pas op de derde
plaats. Vergeleken met de wereldwijde prevalentie is ADHD bij
volwassenen ondergediagnosticeerd in de Duitse verzekeringsdata. Dit
duidt op mogelijke onderherkenning en onderbehandeling van ADHD.
De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) moet de focus leggen op het
voorkomen  van comorbide stoornissen die met leeftijd toenemen,
bijvoorbeeld door de behandling van adolescenten voort te zetten
gedurende de volwassen leeftijd.  

Symptomen van
aandachtstekort, hyperactiviteit
en/of impulsiviteit

Begint vóór het 12e levensjaar

Beperkingen in meerdere
situaties (bijv. thuis en op
school) 

ADHD diagnose

Duitse zorgverzekeringsdata¹ Wereldwijde prevalentie van
ADHD²′³

N.B. aangezien de prevalentie van ADHD in de verzekeringsgegevens
lager is dan de wereldwijde schattingen van ADHD,
vertegenwoordigen de gegevens waarschijnlijk alleen de ernstigere
gevallen van ADHD.

3.3 % kinderen
met ADHD

0.2 % volwassenen
met  ADHD

~5 % kinderen
met ADHD

~2.5 % volwassenen
met  ADHD

25.300 personen in de verzekeringsgegevens hadden een ADHD-
diagnose. Een qua leeftijd en geslacht vergelijkbare referentiegroep
werd willekeurig gekozen uit de groep van personen zonder
ADHD.

~ 70%
jongens

~ 50%
mannen

76%
jongens

66%
mannen
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ADHD medicatie

Overige medicatie
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Totale extra kosten van een
persoon met ADHD: €1508,-

Totale medische kosten stijgen bij volwassenen
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en psychiater

Angst-
stoornis
 

Depressie 

Obesitas

Drugs-
misbruik

Het risico op een comorbide stoornis naast
ADHD is hoger bij volwassenen

13-17 jaar

13-17 jaar

13-17 jaar

13-17 jaar

>30 jaar

>30 jaar

>30 jaar

>30 jaar

stijging in kosten overige medicatie,
psychotherapie en ziekteverzuim 

bijv. 22% van de kinderen met ADHD en 59% van de

volwassenen met ADHD  heeft ook een angststoornis

Het verbeteren van de overgang van jeugd GGZ
naar volwassen GGZ kan mogelijk comorbide
stoornissen voorkomen, en kosten verminderen.  

ADHD is een levenslang beperkende conditie die
substantiële medische kosten met zich
meebrengt.

ADHD is ondergediagnosticeerd in volwassenen.
GGZ medewerkers moeten worden getrained in
het herkennen van symptomen bij volwassenen.

Verbeter geestelijke gezondheidszorg
voor volwassenen 
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