
Adres: Trouw, Jacob Bontius -
plaats 9, 1018 LL Amsterdam of
via tel. 020-5629444

Bezorgservice: Ga naar
www.trouw.nl/bezorging (24 uur 
per dag) of bel 088-0561599
(ma-vr van 8-17 uur, za van 8-13
uur).
Klantenservice: Heeft u 
een andere vraag? Zie de
veelgestelde vragen op
www.trouw.nl/service of bel 
088-0561588 (ma-vr van 8-17
uur).

Redactie: redactie@trouw.nl of
secretariaat@trouw.nl. U kunt
een opinie artikel opsturen naar
opinie@trouw.nl, een lezersbrief
naar lezers@trouw.nl
Website: www.trouw.nl 
Volg Trouw ook op Twitter: 
via @trouw of Facebook:
www.facebook.com/trouw.nl

Familieberichten:
www.familieberichtenonline.nl of
per mail familieberichtentrouw
@persgroep.nl of telefonisch
088-5722889 (ma-vr van 
9.00-15.00 uur, zondag van
16.00-18.00 uur). Vermeld svp

altijd een telefoon nummer
waarop u bereikbaar bent.

Advertenties:
www.persgroepadvertising.nl
of via telefoonnummer 088-
5722888. Een mini plaatsen kan
via rubrieken@persgroep.nl 

Auteursrechten: Alle
auteursrechten en databank-
rechten van deze uitgave
worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Deze rechten
berusten bij Trouw, cq de
makers. Zie voor de volledige
tekst: www.trouw.nl/service

Privacy: De Persgroep legt 
van abonnees de gegevens vast
voor de uitvoering van de
abonnementsovereenkomst. 
Ook kunnen deze gegevens
worden gebruikt om u te
informeren over relevante
diensten en producten van
Persgroep Nederland. Als u op
deze informatie geen prijs stelt,
dan kunt u een formulier
aanvragen bij Klantenservice
Trouw, postbus 859, 1000AW,
Amsterdam. Volledige tekst:
www.trouw.nl/service

VOOR AL UW VRAGEN
WWW.TROUW.NL/SERVICE

D
e Navo, dat militaire bondgenootschap
dat ons vele jaren de Sovjet-Russen van
het lijf hield, en ik zijn ongeveer even
oud en eerlijk gezegd kan ik me niet
herinneren dat er ooit een Amerikaan-
se president is geweest die niet tegen
de Europese leden van het bondgenoot-

schap zei dat ze te weinig bijdroegen aan de gezamen-
lijke defensie en dat dat nu echt anders moest. Want de
afspraak was en is dat al die leden 2 procent van hun
economie voor defensie zouden uittrekken, en de mees-
te Europese landen deden en doen dat nog steeds niet. 

De Europese regeringen hoorden zo’n president dan
meestal welwillend aan, schurkten zich nog eens onder
de Amerikaanse atoomparaplu, zéiden dat ze er aan zou-
den werken en dáchten dat ze hun geld beter konden
gebruiken. Zelfs die aardige president Barack Obama,
die nog maar net is afgetreden en naar wie veel redelijk
denkende Europeanen nu al terugverlangen, zei het. 

En nu zegt Donald Trump, die nog maar net is aange-
treden en van wie veel redelijke denkende Europeanen
nu al schoon genoeg hebben, het ook. En zijn minister
van defensie, James Mattis, herhaalde het op de Navo-
top in Brussel als volgt: ‘Het kan niet zo zijn dat Ameri-
kanen zich meer inzetten voor de veiligheid van jullie
kinderen dan jullie zelf doen’. Tikkeltje demagogisch,
beetje populistisch ook, maar dat went al behoorlijk. En
het is natuurlijk ouderwets waar en blijkbaar komt het
nu toch wat harder aan dan in het recente verleden. En
dat heeft veel te maken met het ouderwetse en her-
nieuwde gevoel dat wij ons de Russen, nu die van Vladi-
mir Poetin, van het lijf moeten houden. 

Of dat gevoel voldoende is om substantieel meer geld
voor defensie uit te trekken, moet blijken. Voor Neder-
land, dat schromelijk tekort komt in zijn bijdrage (1,16
procent in 2015), blijkt het, gezien de verkiezingspro-
gramma’s van al die redelijk denkende partijen, in ieder
geval niet.

Tikje populistisch,
maar het went al

JOHAN TEN HOVE

Peperdure hersenstudie
ADHD levert niks op
NEPRESULTATEN Het Radboudumc stelt dat ADHD gewoon een hersenziekte
is, maar de bewijzen zijn boterzacht. Trouw en andere media hadden de mislei-
dende conclusies niet zo kritiekloos mogen presenteren, vindt Laura Batstra. 

A ls je als wetenschapper in
een tijdschrift als The Lan-
cet Psychiatry staat, dan heb
je het gemaakt. Het is be-
kend dat ook hoogwaardige

tijdschriften artikelen met ferme titels
en conclusies eerder accepteren. Wel-
licht was dat een reden voor Dr. Marti-
ne Hoogman en haar 81(!) co-auteurs
om in hun zogeheten Enigma-studie
conclusies te trekken die op basis van
hun bevindingen geenszins gerecht-
vaardigd zijn. 

Wat hierbij wellicht meespeelt, is
dat veel van de auteurs banden met de
farmaceutische industrie hebben: aan
de lijst van conflicts of interest die onder
het artikel staat, lijkt geen eind te ko-
men. 

De auteurs koppen ‘subcorticale her-
senverschillen tussen mensen met en
zonder ADHD’ boven hun artikel en
schrijven dat hun studie laat zien dat
ADHD een stoornis van het brein is. Ze
sporen hulpverleners aan om dat ook zo
te communiceren naar de met ADHD
gediagnosticeerde kinderen en hun ou-
ders. 

Oude data
De resultaten van de Enigma-studie
zeggen echter iets anders. Ten eerste
dat de hersenverschillen tussen kinde-
ren met en zonder diagnose ADHD ver-
waarloosbaar klein zijn en ten tweede
dat die toch al nietszeggende verschil-
len ook nog vanzelf lijken te verdwij-

nen als kinderen volwassen worden.
Hoogman en collega’s verzamelden

de ruwe data van allerlei eerdere kleine-
re studies, en konden op deze manier
de hersenen van maar liefst 1713 men-
sen met een diagnose ADHD vergelij-
ken met de hersenen van 1529 mensen
zonder diagnose.

Op groepsniveau bleken vijf hersen-
gebieden gemiddeld genomen een paar
procent kleiner in de ADHD-groep. 

Verschillen in groepsgemiddelden
kunnen nooit klakkeloos vertaald wor-
den naar het individu, omdat ze voor de
meeste individuen in de groep vaak niet
gelden. In deze studie was het echter
ook nog zo dat de effectmaat (genaamd
‘Cohen’s d’) voor alle verschillen tussen
de ADHD- en niet-ADHD-groep tussen
de -0,19 en 0,19 bleef. 

Concreet betekent dit dat als je een
hersenscan van een kind te zien krijgt
en op basis daarvan moet inschatten of
het kind wel of niet het gedrag vertoont
dat we ADHD noemen, de kans dat je
inschatting correct is 1 à 2 procent bo-

ven gokkans ligt. Het gaat dus om
‘geen, of een verwaarloosbaar, effect’.
En op basis daarvan stelt het ‘NOS Jour-
naal’ van acht uur op 16 februari dat 
‘onderzoek nu aantoont dat je ADHD
kunt zien op hersenscans, juist bij kin-
deren’.

Een betere kop boven het artikel in
The Lancet Psychiatry zou zijn geweest:
‘Peperdure hersenstudie vindt nauwe-
lijks verschil tussen mensen met en
zonder de diagnose ADHD’. 

Dit type kop is echter niet aantrek-
kelijk voor wetenschappelijke tijd-
schriften omdat die tot minder citaties
en media-aandacht leidt dan positieve
titels en conclusies zoals die van Hoog-
man en collega’s. Kranten en websites
op hun beurt hebben ook behoefte aan
koppen die aandacht trekken, zoals
‘ADHD is gewoon een hersenziekte’
(Trouw, 16 februari) of ‘ADHD op vijf
plekken in de hersenen zichtbaar’
(website Radboud, 16 februari).

Misleidend
Kortom, het wetenschappelijke tijd-
schrift, de wetenschappers en de media
varen allemaal wel bij de ronduit mis -
leidende conclusies van de Enigma-
groep. 

Het met ADHD gediagnosticeerde
kind betaalt de prijs. Dat kind krijgt de
onterechte, stigmatiserende en invali-
derende boodschap dat het een hersen-
ziekte heeft. Het in stand houden van
biomedische hersenmythes met dit
soort ongefundeerde en verregaande
claims schaadt kinderen. 

Redacties van tijdschriften, weten-
schappers en journalisten zouden de
kreet van Hippocrates in hun achter-
hoofd moeten houden: breng de patiënt
geen schade toe.

Röntgenfoto’s van de hersenen. FOTO COLOURBOX

Het gaat dus om geen, 
of een verwaarloosbaar,
effect. Toch stelt het NOS
Journaal dat je ADHD
kunt zien op hersenscans,
juist bij kinderen.
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Amerika roept nog steeds dat
Europa meer moet bijdragen 
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