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SUMMARY

Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is a chronic disorder with high prevalence 

and despite the availability of effective treatments many problems associated with ADHD still 

remain in patients and society. A lack of knowledge regarding the etiology of ADHD and the 

subjective nature of the disorder raises questions about the possible connections with other 

diseases. The possible association between ADHD and atopic diseases has been the starting 

point of this thesis. The pathology of ADHD is likely to consist of a complex interplay between 

genes and environment. Adding the complexity of the progression of the disorder and the 

uncertainty around the treatment of ADHD and long- term effects of treatment makes the 

advancement of scientific knowledge surrounding this topic a difficult matter. Therefore, the 

main objective of this thesis was to assess the possible association between presence of drug-

treated atopic disorders and ADHD.

The first aim of this thesis was to assess the effectiveness and impact of psychotropic 

drug use in children. Although psychotropic drugs like methylphenidate are known to 

reduce symptoms of ADHD of the related disorders, data on school performance among 

children using methylphenidate is limited. In chapter 2 the objective was to explore school 

performance among children using methylphenidate at the end of primary education. We 

linked data from a pharmacy prescription database with a standardized school achievement 

test. By doing so we could explore the association between test scores and different 

characteristics of methylphenidate use, like moment of initiation of treatment, dose of 

treatment, and concomitant treatment. The results of this study suggest that an earlier start 

of methylphenidate treatment is associated with lower school performance than children 

starting later with the treatment. This could indicate a limited effect of long-term treatment or 

a more strongly affected group of early starters. The study also indicates that children using 

methylphenidate still perform worse at school compared to their peers. In the next part of 

the section the focus was on the effectiveness of psychotropic drug use, chapter 3, and the 

association between atopic disease and the adherence and persistence of treatment with 

methylphenidate was assessed. By linking long-term prescription data of children being treated 

with methylphenidate with specific patient characteristics, possible risk factors contributing 

to methylphenidate non-persistence could be determined: atopic disease increases the risk 

of methylphenidate non-persistence in children. Older age, concomitant use of psychotropic 

drugs, and being prescribed short-acting methylphenidate also increased the risk of 

methylphenidate non-persistence.

In the last chapter of the first part of this thesis the societal impact of psychotropic drug 

use is addressed by combining treatment effects with related cost, calculated from a societal 

perspective. The objective of chapter 4 was to evaluate the cost-effectiveness of a switch 

from immediate-release methylphenidate (IR-MPH) to extended-release methylphenidate (ER-

MPH) in children who are sub-optimally treated. Although IR-MPH is the medical treatment of 
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first choice, the necessity to use several IR-MPH tablets per day and associated potential social 

stigma at school often leads to reduced compliance, sub-optimal treatment, discontinuation of 

treatment and therefore economic loss. This study showed that the long acting ER-MPH results 

in costs up to four times higher than the short acting IR-MPH. Despite the higher costs, the 

longer-term economic analysis indicated that switching sub-optimally treated patients from 

IR-MPH to ER-MPH is very likely to be cost-saving and more effective. The results of this analysis 

imply that over a period of 10 years, considerable cost-savings may be produced for the society 

and the health-care system.

The second part of this thesis zoomed in on the association between atopic diseases and 

ADHD in both children and adults. More knowledge about the possible involvement of 

atopy in the pathogenesis of ADHD could provide insight into possible approaches for the 

prevention, treatment, and progression of psychiatric disorders such as ADHD.

In chapter 5 the objective was to assess whether children with drug-treated ADHD are 

more likely to have received treatment for asthma, allergic rhinitis, or eczema before the start 

of ADHD medication use compared with controls. The second objective was to examine the 

effect of parents receiving medication for ADHD and atopic diseases on ADHD medication 

use in their offspring. By using medication proxies as a definition for both ADHD and atopic 

diseases, we conducted a retrospective nested case-control study. The results provided 

additional evidence to support the hypothesis that atopic disorders, such as asthma, increase 

the risk of developing ADHD. This evidence supports the hypothesis that there is a link 

between atopy and ADHD or that certain patients are more prone to health care seeking 

behavior and therefore more likely to receive atopy and ADHD medication. In the subsequent 

literature study presented in chapter 6, observational, cross-sectional, and longitudinal, 

studies were systematically reviewed that assessed the association between atopic disorders 

including asthma, atopic eczema, allergic rhinitis, and ADHD in children and adolescents. For 

longitudinal studies, a weighted odds ratio of these associations was estimated. The results 

provide strong evidence to support the hypothesis that the three main atopic diseases asthma, 

eczema, and allergic rhinitis are independently associated with ADHD in childhood and that 

individuals have on average a 30% to 50% greater chance of developing ADHD later in life 

compared with persons without these diseases.

The study in chapter 7 shifted focus from the association between atopy and ADHD on 

group level to individual patient data to determine the temporal order of the association. The 

study showed that atopic symptoms and sleeping problems may have a direct association 

with subsequent ADHD symptoms on an individual patient level. In addition, an association 

between symptoms of ADHD and sleep problems on atopy was also shown on an individual 

patient level. Both associations were however heterogeneous, and differences in sign, direction, 

and strength of the association between atopy and ADHD were detected within the study 

population.

sum m a ry
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In the last chapters of this thesis the focus was on the association between atopy and ADHD 

in adults. First, in chapter 8 it was shown that the use of ADHD medication has increased in 

the Netherlands over the last decade (2004-2014), especially in women where the prevalence 

rate increased from 0.9 to 5.7 per 1000. This high medication use in adults is not only the 

result of the continuation of treatment started in childhood, but also of a marked increase in 

the number of new adult users (0.5 to 1.5 new users per year per 1000 adults). Although the 

number of new users seems fairly constant since 2012, it is important to monitor future trends 

regarding the use of ADHD medications among adults because pharmacological options for 

treating ADHD in adults are being used on an off-label base.

In chapter 9 the association between atopy and ADHD in adults was determined in a large 

pharmacy prescription database looking at presence of both diseases, similar to the study in 

chapter 5, and the severity of asthma. It was found that the presence of rhinitis, eczema, is 

associated with ADHD in adults. The strength of the association was similar compared to that 

in children. However, we found a higher association between ADHD and a history of asthma, 

with similar results for the different asthma severity groups. Both ADHD and asthma have an 

early onset and it is therefore difficult to determine the effect of asthma on ADHD in adults or 

vice versa.

In conclusion the first part of this thesis looked at the use of methylphenidate and considered 

real life outcomes of school performance, treatment adherence, and cost-effectiveness of 

treatment, to assess the impact of psychotropic drug use in children with ADHD. Based 

on our findings we do not only show the need for the improvement of treatment with 

methylphenidate related to a diverse range of outcomes, but also show the potential to 

improve treatment with methylphenidate. In second part of this thesis we zoomed in on the 

association between atopic diseases and ADHD, to see if there is an association between 

both diseases in children and adults. Although the underlying mechanism of the association 

between atopy and ADHD is not clear, the association is present in both children and adults. 

Thus, more knowledge is needed concerning the underlying mechanism of the association 

between atopy and ADHD. For clinical practice the association between atopy and ADHD 

could have the potential to contribute to the improvement of care for individuals with either 

atopy or ADHD. The first step will be to increase the awareness of physician treating either 

children or adults with ADHD or atopic diseases. The second step could be that a better 

recognition and acknowledgement of atopic diseases in the diagnosis of ADHD could already 

have the potential to improve care by tailor fitting treatment to the individual. Because atopy 

is a treatable and even curable disease the presence of an atopic diseases should be addressed 

in the diagnostic process of ADHD and vice versa. In addition, the monitoring of medication 

use in individuals with both comorbid ADHD and atopy could have the potential to improve 

adherence problems and improve treatment outcome.
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SAMENVATTING

Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis  (ADHD) is een chronische aandoening met 

hoge prevalentie en ondanks de beschikbaarheid van effectieve behandelingen blijven 

er veel met ADHD geassocieerde problemen bestaan bij patiënten en samenleving. De 

pathologie van ADHD bestaat waarschijnlijk uit een complexe wisselwerking tussen genen en 

omgevingsfactoren. Dit maakt, in combinatie met de complexiteit van de pathogenese van 

ADHD en de onzekerheid over behandeling en langetermijneffecten ervan, het bevorderen 

van wetenschappelijke kennis van ADHD een moeilijke kwestie. Gebrek aan kennis over de 

etiologie van ADHD en de subjectieve aard van de aandoening roepen vragen op over een 

mogelijke samenhang met andere aandoeningen. 

Door het mogelijke verband tussen atopische aandoeningen en ADHD te onderzoeken, 

geeft dit proefschrift een eerste aanzet. Daarom was het algemene doel van dit proefschrift 

om de mogelijke associatie tussen aanwezigheid van enerzijds met medicatie behandelde 

atopische aandoeningen en anderzijds met medicatie behandelde ADHD te beoordelen.

Het eerste doel van dit proefschrift was om de effectiviteit en impact van psychotrope 

medicatie bij kinderen te beoordelen. Hoewel psychotrope medicatie zoals methylfenidaat 

de symptomen van ADHD vermindert, zijn gegevens over schoolprestaties bij kinderen 

die methylfenidaat gebruiken beperkt. Hoofdstuk 2 beschrijft het deelonderzoek dat ten 

doel had schoolprestaties aan het einde van het basisonderwijs te meten van kinderen 

die methylfenidaat gebruiken. De gegevens van een apotheek voorschriften database 

werden gekoppeld aan de gegevens van een gestandaardiseerde schoolprestatie test. 

Hierdoor was het mogelijk om de associatie tussen testscores en verschillende kenmerken 

van methylfenidaat gebruik, zoals het moment van start van de behandeling, dosering en 

comedicatie, te onderzoeken. De resultaten van deze studie suggereren dat een eerdere 

start van de behandeling met methylfenidaat verband houdt met lagere schoolprestaties, in 

vergelijking met kinderen die later met de behandeling beginnen. Dit kan veroorzaakt worden 

door een beperkt effect van langdurige behandeling of door een sterker aangedane groep 

vroege starters. Deze studie wijst er ook op dat kinderen die methylfenidaat gebruiken nog 

steeds slechter presteren op school dan hun leeftijdsgenoten. In het volgende onderdeel van 

dit proefschrift, hoofdstuk 3, ligt de nadruk op de effectiviteit van psychotrope medicatie en 

werd de associatie tussen atopische ziekte en de therapietrouw en duur van de behandeling 

met methylfenidaat bepaald. Door langdurige voorschriftgegevens van kinderen die met 

methylfenidaat behandeld worden te koppelen aan specifieke patiëntkenmerken, konden 

mogelijke risicofactoren worden bepaald die bijdragen aan vroeg staken van behandeling met 

methylfenidaat. De resultaten gaven aan dat atopische ziekte het risico op vroeg staken van 

methylfenidaat bij kinderen verhoogt. Oudere leeftijd, gelijktijdig gebruik van psychotrope 

geneesmiddelen en het voorschrijven van kortwerkende methylfenidaat verhoogden ook het 

risico op vroeg staken van methylfenidaat.
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In het laatste hoofdstuk van het eerste deel van dit proefschrift wordt de maatschappelijke 

impact van psychotrope drugsgebruik geëvalueerd door behandelingseffecten te combineren 

met aanverwante kosten, berekend vanuit een maatschappelijk perspectief. Het doel van 

hoofdstuk 4 was om de kosteneffectiviteit te bepalen van de overstap van methylfenidaat 

met onmiddellijke afgifte (IR-MPH) naar methylfenidaat met verlengde afgifte (ER-MPH), bij 

kinderen die suboptimaal behandeld worden. Hoewel IR-MPH de eerste keus medicamenteuze 

behandeling van ADHD is, leidt de noodzaak om meerdere IR-MPH-tabletten per dag te moeten 

nemen en met daardoor kans op stigmatisering op school vaak tot verminderde therapietrouw, 

suboptimale behandeling, stoppen van de behandeling, met als gevolg economisch verlies. Uit 

deze studie bleek dat ondanks de hogere kosten bleek van ER-MPH dat de kosteneffectiviteit op 

langere termijn aangetoond is en dat het overstappen van IR-MPH naar ER-MPH bij suboptimaal 

behandelde patiënten zeer kostenbesparend en effectief is. De resultaten van deze analyse 

laten zien dat over een periode van 10 jaar aanzienlijke kostenbesparingen kunnen worden 

gerealiseerd voor zowel het gezondheidszorgsysteem als de gehele maatschappij. 

Het tweede deel van dit proefschrift richt zich op de associatie tussen atopische ziekten en 

ADHD bij zowel kinderen als volwassenen. Meer kennis over de mogelijke betrokkenheid van 

atopie bij de pathogenese van ADHD kan inzicht bieden in mogelijke benaderingen voor de 

preventie, behandeling en progressie van psychiatrische stoornissen zoals ADHD.

Het onderzoek beschreven in hoofdstuk 5 had ten doel te beoordelen of kinderen met 

ADHD, voorafgaand aan de start van de ADHD medicatie, eerder behandeld worden voor 

astma, allergische rhinitis of eczeem in vergelijking met een controlegroep. De tweede 

doelstelling was het effect te bepalen van medicatie voor ADHD en atopische ziekten bij 

ouders en de invloed op met medicatie behandelde ADHD in hun nageslacht. Door middel 

van medicatie proxies als definitie voor zowel ADHD als atopische ziekten, hebben we een 

retrospectieve nested case-control studie uitgevoerd. De resultaten leverden aanvullend 

bewijs voor de hypothese dat atopische stoornissen, zoals astma, het risico op het ontwikkelen 

van ADHD verhogen. Dit resultaat ondersteunt de hypothese dat er een verband bestaat 

tussen atopie en ADHD, of dat bepaalde patiënten vatbaarder zijn voor het ontvangen van 

medische hulp en daarom meer kans hebben op het ontvangen van atopische en ADHD 

medicatie. In het opvolgende hoofdstuk 6 wordt een literatuurstudie gepresenteerd met 

een systematische beoordeling van observationele, cross-sectionele en longitudinale studies 

die de associatie tussen atopische aandoeningen, waaronder astma, atopisch eczeem, en 

allergische rhinitis en ADHD bij kinderen en adolescenten onderzochten. Voor de longitudinale 

studies werd een gewogen odds ratio van deze associaties berekend. De resultaten geven 

sterke aanwijzingen voor de hypothese dat de drie belangrijkste atopische aandoeningen 

astma, eczeem en allergische rhinitis onafhankelijk zijn geassocieerd met ADHD in de kindertijd 

en dat individuen gemiddeld 30% tot 50% meer kans hebben op het ontwikkelen van ADHD 

later in het leven in vergelijking met personen zonder deze ziekten.

sa m en vat t i ng
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In hoofdstuk 7 verschuift de focus van de associatie tussen atopie en ADHD op groepsniveau 

naar individuele patiëntgegevens om de tijdsvolgorde van de associatie te bepalen. Uit deze 

studie blijkt dat atopische symptomen en slaapproblemen een direct verband kunnen hebben 

met de daaropvolgende ADHD-symptomen op individueel patiënt-niveau. Daarnaast bleek 

ook een verband te bestaan tussen symptomen van ADHD en slaapproblemen enerzijds en  

atopische symptomen anderzijds. Beide associaties waren echter heterogeen en verschilden 

in teken, richting en sterkte van de associatie tussen atopie en ADHD die werd gedetecteerd 

binnen de studiepopulatie.

In de laatste hoofdstukken van dit proefschrift lag de nadruk op de associatie tussen atopie 

en ADHD bij volwassenen. Ten eerste werd in hoofdstuk 8 aangetoond dat het gebruik 

van ADHD medicatie in het afgelopen decennium (2004-2014) in Nederland is toegenomen. 

Dit is vooral het geval bij vrouwen, waar de prevalentie is gestegen van 0,9 naar 5,7 per 

1000. Dit toegenomen medicatiegebruik bij volwassenen is niet alleen het gevolg van de 

voortzetting van de behandeling die in de kindertijd is gestart, maar ook van een duidelijke 

toename van het aantal nieuwe volwassen gebruikers (0,5 tot 1,5 nieuwe gebruikers per jaar 

per 1000 volwassenen). Hoewel het aantal nieuwe gebruikers sinds 2012 redelijk constant lijkt, 

is het belangrijk om toekomstige trends te volgen van het ADHD medicatiegebruik, omdat 

farmacologische medicatie voor de behandeling van ADHD bij volwassenen op een off-label 

basis worden gebruikt.

In hoofdstuk 9 werd de associatie tussen atopie en ADHD bij volwassenen bepaald in een 

grote apotheekvoorschriftendatabase, waarbij zowel de aanwezigheid van beide ziekten werd 

bekeken, vergelijkbaar met de studie in hoofdstuk 5, als de ernst van astma. Er werd vastgesteld 

dat de aanwezigheid van rhinitis en eczeem verband houdt met ADHD bij volwassenen. De 

sterkte van de associatie was vergelijkbaar met de associatie in kinderen. We vonden echter 

een sterker verband tussen ADHD en een voorgeschiedenis van astma, met vergelijkbare 

resultaten voor verschillende ernstgradaties van astma. Zowel ADHD als astma hebben een 

vroeg begin en dat maakt het moeilijk om het effect van astma op ADHD – of vice versa – bij 

volwassenen te bepalen.

Concluderend, is in het eerste deel van dit proefschrift gekeken naar het gebruik van 

methylfenidaat en uitkomsten zoals schoolprestaties, therapietrouw en kosteneffectiviteit van 

de behandeling. Deze uitkomsten zijn bepaald om de impact van psychotrope medicatie bij 

kinderen met ADHD te beoordelen. Op basis van onze bevindingen wijzen we niet alleen op 

de behoefte aan een verbetering van de behandeling met methylfenidaat, maar tonen we 

ook het potentieel aan om de behandeling met methylfenidaat te verbeteren. In het tweede 

deel van dit proefschrift hebben we gekeken naar de associatie tussen atopische ziekten en 

ADHD om te zien of hier een verband tussen bestaat bij zowel kinderen als volwassenen. 

Hoewel het onderliggende mechanisme van de associatie tussen atopie en ADHD niet 

duidelijk is, is de associatie aanwezig in zowel kinderen als volwassenen. Meer kennis is nodig 

over het onderliggende mechanisme van de associatie tussen atopie en ADHD. Voor de 
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klinische praktijk zou de associatie tussen atopie en ADHD potentieel kunnen bijdragen tot 

de verbetering van de zorg voor individuen met ofwel atopie of ADHD. De eerste stap is het 

verhogen van het bewustzijn van artsen die kinderen of volwassenen met ADHD of atopische 

aandoeningen behandelen. De tweede stap zou kunnen zijn dat een betere herkenning 

en erkenning van atopische ziekten bij de diagnose ADHD kan leiden tot verbetering van 

de zorg door middel van een aangepaste behandeling voor elk individu. Omdat atopie een 

behandelbare en zelfs geneesbare ziekte is, moet de aanwezigheid van atopische ziekten 

worden aangepakt in het diagnostische proces van ADHD en vice versa. Daarnaast zou het 

toezicht op medicatiegebruik bij individuen met comorbide ADHD en atopie potentie kunnen 

hebben om problemen met therapietrouw en behandeluitkomsten te verbeteren.

sa m en vat t i ng
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