
Voedselallergie

lidy Pelsser: ADHD is een allergie

Waarom onderzoekt u de relatie 
adHd en voeding?
Tijdens mijn studie klinische psychologie 
raakte ik geïnteresseerd in ADHD bij kinde-
ren. De oorzaak van ADHD is nog onbekend, 
zoals van veel psychische aandoeningen. 
Onderzoek richt zich vooral op medicatie en 
op de genetische achtergrond van ADHD. De 
behandeling bestaat meestal uit symptoom-
bestrijding, bijvoorbeeld met medicijnen en 
cognitieve gedragstherapie. Ik vond dat heel 
onbevredigend. Bij diergeneeskunde, wat 
ik eerder had gestudeerd, wordt altijd zeer 
systematisch gezocht naar oorzaken van 
aandoeningen. Mijn passie ligt bij die laatste 
aanpak, bij onderzoek doen en vragen stel-
len. Ik doe dat eigenlijk bij alles. Ik ben mij 
daarom gaan verdiepen in ADHD. Daarbij 
stuitte ik op een voedingsonderzoek waarbij 
kinderen een streng eliminatiedieet volgden, 
met naar mijn idee ongeloofwaardig positieve 
resultaten. Eerdere onderzoeken naar de rol 
van voeding richtten zich vooral op kleurstof-
fen en suiker of chocola, maar die hebben 
nooit zoveel opgeleverd. Geïntrigeerd door 
de resultaten van dat dieetonderzoek, heb 
ik vervolgens zelf een onderzoeksvoorstel 
geschreven en het aan professor Buitelaar 
van de universiteit Utrecht voorgelegd. Hij 

accepteerde het direct. Sindsdien is hij mijn 
begeleider en heb ik het leukste werk in de 
wereld. Ik heb het ADHD Research Centrum 
opgericht en werk samen met verschillende 
universiteiten. 

Wat levert onderzoek op?
Mijn hypothese is dat ADHD, net als astma 
of eczeem, een overgevoeligheidsreactie 
ofwel een allergie kan zijn. Allergieën zijn, 
net als ADHD, vaak erfelijk. Erfelijkheid is 
geen oorzaak, maar zegt iets over de aanleg, 
er zijn triggers nodig voordat de ziekte zich 
manifesteert. Volgens alle eliminatiedieeton-
derzoeken zou voeding een trigger kunnen 
zijn van ADHD. Mijn aanpak bij kinderen 
met ADHD is eerst een streng eliminatiedieet 
op maat. Is er daarna geen gedragsverbete-
ring, dan volgt de gangbare behandeling en 
medicatie. Als de klachten wel verminderen, 
wordt uitgezocht op welke voedingsmiddelen 
de kinderen reageren. Gemiddeld blijken dat 
5 verschillende voedingsmiddelen te zijn en 
die zijn voor ieder kind anders. 
Langzaam maar zeker wordt deze dieetin-
terventie bij ADHD in de medische wereld 
geaccepteerd. Er heerst echter nog veel 
scepsis, het onderwerp past niet in de 
heersende opvattingen rondom ADHD. Een 

de Passie Van…

absolute doorbraak in mijn carrière is de ac-
ceptatie van het onderzoeksprotocol van mijn 
vervolgonderzoek, de INCA-studie (Impact of 
Nutrition on Children with ADHD), door The 
Lancet. Dat is een duidelijk bewijs dat het 
onderzoek goed is opgezet.

nog toekomstWensen?
Als ik verder kijk dan mijn eigen onderzoeks-
gebied heb ik een grote wens: onderzoek 
naar de invloed van omega-6-vetzuren op 
de stijging van de chronische welvaartsziek-
ten. Deze ziekten gaan gepaard met een 
toename van ontstekingsmediatoren in het 
bloed. Van omega-6-vetzuren is bekend dat 
zij ontstekingsreacties kunnen veroorzaken. 
De toename van de welvaartsziekten loopt 
min of meer parallel aan de vervanging van 
de verzadigde vetten in onze voeding door 
onverzadigde vetten, voornamelijk omega-6-
vetzuren. Het gehalte daarvan in de voeding 
is vertwintigvoudigd in 50 jaar! Ook bij wel-
vaartsziekten wordt, net als bij ADHD, vooral 
symptoombestrijding toegepast. De medi-
cijnindustrie vaart er wel bij. Ik denk dat we 
iets over het hoofd zien en dat we verkeerd 
bezig zijn. Om de welvaartsziekten succesvol 
te kunnen bestrijden, is het cruciaal dat we 
de oorzaak kennen.
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