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Niet meer medicatie voor geadopteerde kinderen 

Naar van Ginkel et al., 2016 

Volgens de wetenschappelijke literatuur lopen geadopteerde kinderen meer risico op 

gedragsproblemen, verwijzingen naar geestelijke gezondheidszorg, groeiachterstanden en 

vervroegde puberteit dan de gemiddelde bevolking. Je zou dan toch verwachten dat ze ook meer 

medicatie gebruiken. 

Wij weten eigenlijk niets af van medicatiegebruik bij geadopteerden. Er zijn meerdere artikelen over 

het fors hogere medicatiegebruik van pleegkinderen in b.v. Amerika, maar alleen Zweden heeft  

bevolkingsonderzoek studies gedaan naar medicijngebruik van interlandelijk geadopteerden. Deze 

laten een hoger gebruik voor ADHD en astma medicatie zien. 

Om meer inzicht te krijgen hoe dat in Nederland zit, gingen Joost van Ginkel en collega’s aan de slag 

met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ze keken vooral naar medicatie voor 

ADHD, antidepressie, (anti)groeimedicatie en overige medicatie. De medicijngegevens kreeg het CBS 

via apotheken. 

De onderzoekers analyseerden de gegevens tussen 2006 en 2016 van 

2.360.450 Nederlandse kinderen, tussen de 1 en 17 jaar oud. Hiervan waren 

10.602 geadopteerd – 4.447 uit China. De Chinese kinderen vormen binnen 

de geadopteerden een bijzondere groep, vooral meisjes (3990 tegen 457 

jongens), met name afgestaan vanuit de één-kind politiek, en wat jonger dan 

de overige geadopteerde kinderen (adoptie uit China werd pas groot na 

1998). Het medicijngebruik van de Chinese kinderen werd daarom apart 

geanalyseerd. 

En wat bleek?  

Niet-Chinese geadopteerde kinderen gebruikten iets meer ADHD-medicatie. Het verschil was 

significant, maar slechts een klein effect. De Chinese jongens kregen meer ‘overige’ medicatie, 

begrijpelijk omdat deze groep grotendeels medische Special Needs had bij de adoptie. Voor alle 

overige medicatie werd – tegen de verwachting in - geen verhoogd gebruik gevonden. 

Wanneer alleen naar de tieners werd gekeken, werd soms wel een significant verschil gevonden, 

maar zo weinig, dat dit nog niet eens onder een klein effect viel. Hoewel vervroegde puberteit een 

risico is voor geadopteerde meisjes, gebruikten de meisjes uit China zelfs minder medicatie hiertegen 

dan de gemiddelde Nederlandse bevolking. Het zou kunnen dat behandeling voor vervroegde 

puberteit vooral in klinieken voorkomt, waardoor hormooninjecties niet bij apotheken wordt 

geregistreerd en dus buiten het onderzoek valt. 

Effect van adoptieouders en artsen? 

Ondanks de merendeels ongunstige start van hun leven gebruikten onze geadopteerde kinderen 

tussen 2006 en 2011 dus nauwelijks meer medicatie,. Dit komt overeen met de afwezige of kleine 

achterstanden bij geadopteerden, die wijzen op de enorme inhaalslag die deze groep maakt op bijna 

alle terreinen van lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Mogelijk zien we ook hier het 

effect van actieve, hoger opgeleide adoptieouders, die zo nodig ingrijpen voordat medicatie nodig is. 

Ook artsen zouden bij adoptiekinderen ook terughoudend kunnen zijn met medicatie en eerder 

kunnen inzetten op afwachten of therapie. 
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Oost-Europa 

Hoewel geadopteerden meer ADHD vertonen dan hun niet-geadopteerde leeftijdsgenoten, 

gebruiken ze slechts in lichte mate meer ADHD-medicatie En hoe zit dat dan met het hogere ADHD-

medicatie gebruik in Zweden? Mogelijk is hier sprake van een andere cultuur met ander 

voorschrijvingsbeleid, maar wat zeer waarschijnlijk meespeelt is dat in Zweden veel meer kinderen 

uit de ernstig verwaarlozende tehuizen uit Oost-Europa geadopteerd zijn en dit is de groep die het 

grootste risico op ADHD had. In de Nederlandse studie kwam slechts 4% van de geadopteerden uit 

Oost-Europa. 

 

Niet substantieel meer 

Alles bij elkaar genomen kan bij een onderzoek over zoveel kinderen met grote zekerheid gesteld 

worden dat de geadopteerde kinderen niet substantieel meer medicatie gebruikten dan hun niet-

geadopteerde leeftijdsgenoten. Dit komt overeen met de opvallende inhaalslag die geadopteerde 

kinderen maken na aankomst in hun adoptiegezin. Het lijkt er daardoor op dat de geadopteerden 

herstellen van de tegenslagen voor hun adoptie zonder dat daarvoor extra behandeling met 

medicatie nodig is.  

Met de relatieve toename van de Special Needs adopties kan wel een hoger medicatiegebruik 

verwacht worden voor de medische aandoeningen van de kinderen, zoals we ook zagen bij de 

Chinese jongens.  

En dan pleegzorg  

Als we dan kijken naar wat bekend is vanuit pleegzorg: 

meta analyses laten zien dat pleegkinderen op cognitief, 

adoptief en gedragsmatig gebied achterlopen in hun 

ontwikkeling ten opzichte van de gemiddelde populatie. 

Onlangs gepubliceerd longitudinaal onderzoek (Goemans 

et al., 2015) laat zien dat de gedragsproblematiek geen 

vooruitgang laten zien in adoptief en gedragsmatig 

functioneren in het pleeggezin. Mij zijn geen Nederlandse 

gegevens bekend over medicatiegebruik bij (voormalig) 

pleegkinderen in Nederland, maar in 2016 zijn 

verschillende artikelen uit het buitenland gepubliceerd die zich zorgen maakten over 

medicatiegebruik bij pleegkinderen (zoals Barnett et al, 2016).  

Als we ons toespitsen op ADHD, dan zien we dat Linares (2010) in onderzoek naar ADHD bij 

pleegkinderen vond dat het voorkomen van ADHD bij pleegkinderen samenhing met de mate van 

warmte van pleegouders en het aantal overplaatsingen (Meer ADHD bij minder warmte en meer 

overplaatsingen). Ook Howe (2010) beschrijft hoe ADHD samenhangt met de kwaliteit van zorg voor 

het kind en de sociale omgeving.  

Bevolkingsonderzoek medicijngebruik in Zweden 

In Zweden vergeleek Vinnerljung (2014) medicatiegebruik van voormalige pleegkinderen met de 

algemene bevolking en met binnenlands geadopteerden (iedereen geboren tussen 1973 en 1981). 

Hier bleek het gebruik van medicatie tegen psychiatrische stoornissen (antipsychotica, 

antidepressiva, middelen tegen angststoornissen en slaapmedicatie) bij voormalige pleegkinderen 

veel hoger te liggen dan bij de algemene bevolking. De mensen die tijdens hun tienertijd in pleegzorg 

kwamen hadden het hoogste gebruik.  

Het gebruik van deze middelen door binnenlands geadopteerden lag tussen dat van de voormalige 

pleegkinderen en dat van de algemene bevolking. Het gebruik van antidepressiva lag relatief het 

laagst en het dichtst bij het gebruik van de algemene bevolking en antipsychotica het hoogst. 
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Wanneer de voormalige pleegkinderen die meer dan 10 jaar in het pleeggezin hadden gewoond 

werden vergeleken met de binnenlands geadopteerden, viel het verschil grotendeels weg, alleen het 

antipsychotica gebruik was dan nog hoger. Opnieuw lijkt stabiliteit in plaatsing een factor van belang 

te zijn. 

Redenen te meer om een vergelijkbaar onderzoek uit te voeren naar het medicatiegebruik van onze 

pleegkinderen! 
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