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STELLINGEN |

behorend bij het proefschrift ‘ADHD
and addiction: Prevalence, diagnostic assessment and
treatment of ADHD in substance use disorder patients’.

1. Eén op de vijf patiënten met een verslaving heeft comorbide
ADHD. | dit proefschrift
2. ADHD komt nooit alleen: iedere patiënt met een verslaving
en ADHD heeft nog meer psychiatrische comorbiditeit tot het
tegendeel bewezen is. | dit proefschrift
3. Alle verslavingszorginstellingen dienen hun patiënten direct bij
intake te screenen op ADHD. | dit proefschrift
4. Patiënten met een verslaving en ADHD hebben recht op een
geïntegreerde behandeling met ten minste ook cognitieve
gedragstherapie voor beide stoornissen. | dit proefschrift
5. Beperkingen in de planningsvaardigheden van de patiënt maakt
een effectieve verslavingsbehandeling vrijwel onmogelijk. | dit
proefschrift
6. Preventie van verslaving begint met vroegtijdige medicamenteuze
behandeling van kinderen met ADHD. | Groenman et al., Br J
Psychiatry 2103;203:112-119
7. Een grote dosis enthousiasme kan compenseren voor een gebrek
aan geld bij het uitvoeren van een grote studie. | ICASA
8. Zonder de CGT module voor planningsvaardigheden was dit
proefschrift nooit afgekomen.
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