
 

 
Wat onderzoeken we aan de UAntwerpen? 
We weten dat medicatie tegen ADHD wel eens bijwerkingen heeft die niet zo prettig zijn. We willen 
nu testen of een schorsextract van de Franse maritieme pijnboom (Pycnogenol®) een beloftevol 
alternatief is. 
  
 
Wie kan deelnemen? 
We zoeken kinderen met ADHD van 6 tot en met 12 jaar. 

 
  
Wat vragen we van jou als je meedoet?  

• Je kind doet tien weken mee aan de studie. 
• Je kind krijgt in die tijd ofwel medicatie tegen ADHD, ofwel het boomschorsextract, ofwel een 

pilletje waar geen medicatie of extract in zitten. Jij weet tijdens de studie niet welke van de 
drie je kind krijgt (daarna vertellen we het wel). Je mag in die tien weken je kind dus niet de 
gewone medicatie geven die hij/zij anders neemt. Dat moet zo om de resultaten goed te 
kunnen nagaan. 

• Na die tien weken mag je zeker het boomschorsextract uitproberen, als je kind het nog niet 
kreeg tijdens de studie zelf. 

• Je moet twee keer langsgaan in het onderzoekscentrum: een keer voor je begint aan de tien 
weken, en een keer erna. Dan geef je staaltjes bloed en urine af. Je gaat ook drie keer een 
vragenlijst krijgen om thuis in te vullen. 

  
  
Wat als ik of mijn kind twijfels hebben nadat we hebben ingeschreven? 
Deelnemen is volledig vrijwillig. Dat wil zeggen dat je ook altijd de deelname mag stoppen als jij dat 
wil. 
  

 
Is het veilig? 
Ja, we zouden deze test niet uitvoeren als we twijfels hadden aan de veiligheid. We kunnen 
bijwerkingen niet uitsluiten, maar ze komen bijna nooit voor bij boomschorsextract. 
  

 
Waar is het onderzoekscentrum? 
Onze onderzoekscentra zitten in UZA (Edegem), ZNA (Borgerhout) en UZ Gent (Gent). Eén van deze 
plaatsen moet je dus ook twee keer kunnen bezoeken voor de staalafname. 
  

 
Worden deelnemers betaald om deel te nemen? 
We betalen deelnemers niet. Je krijgt wel 2 tickets voor de bioscoop telkens als je bij ons langskomt 
en een bloedstaal geeft. Je krijgt ook het boomextract supplement mee na de tien weken, zodat je 
het kan uitproberen, als je het nog niet kreeg tijdens de studie zelf. 
  
Wil je meedoen? 

• Je kan hier nog wat meer informatie vinden: www.uantwerpen.be/ADHD 
• Heb je nog vragen waarop je het antwoord niet meteen vindt? Of wil je je inschrijven? 

Contacteer dan: ADHD@uantwerpen.be 
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