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TEGENSTELLINGEN BIJ BEHANDELING VAN ADHD
De omega 3-vetzuren uit visolie, en dan met name EPA (en in 
mindere mate ook DHA), werden de afgelopen jaren beschouwd 
als het natuurlijke hulpmiddel bij uitstek om leerproblemen en 
concentratiestoornissen te helpen bestrijden.
Verschillende studies toonden toch aan dat deze vetzuren wel 
degelijk een verschil kunnen maken voor kinderen met AD(H)D?
In de praktijk echter lieten de resultaten dikwijls te wensen over en 
verschillende omega vetzuur preparaten gaven niet het gewenste 
resultaat. Met als gevolg dat de visolie-hype ondertussen is be-
koeld.

RECENT ONDERZOEK WERPT NIEUW LICHT 
Meer dan 10 studiepublicaties met de vetzuurformule EPA/DHA/
GLA 9:3:1 (Eye Q) laten wel degelijk goede resultaten zien [6-15]. We 
concluderen hieruit dat deze verhouding het meest veelbelovend 
is voor positieve e� ecten bij kinderen met ADHD-problemen.

Een recente studiepublicatie eerder dit jaar liet zelfs zien dat deze 
speci� eke formule een waardig alternatief zou kunnen zijn voor 
methylfenidaat (een veel voorgeschreven medicijn bij kinderen 
met ADHD), zeker in het geval van concentratiestoornissen en 
leerproblemen [6]. 

Ook de bijwerkingen van methylfenidaat werden drastisch ver-
laagd door een aanvulling met deze speci� eke vetzuurformule. 
Kinderen zaten een stuk beter in hun vel!

COMBINATIE MET GLA BLIJKT EFFECTIEF
Omega 6-vetzuren hadden voorheen een negatieve status, om-
dat we er al voldoende of zelfs te veel van binnen krijgen in ons 
westerse dieet. Door deze overvloed krijgen de meeste omega 
6-vetzuren een pro-in� ammatoire werking. Maar de grote uitzon-
dering op deze regel, waar iedereen overheen keek, is het omega 
6-vetzuur GLA (uit bijvoorbeeld teunisbloemolie). 
GLA is te weinig aanwezig in onze voeding en heeft wel degelijk 
een belangrijke taak voor onze gezondheid.
GLA is in staat om samen met EPA (en DHA) de prikkeloverdracht 
te verbeteren en bepaalde neurologische functies te beschermen. 
Voorwaarde is wel dat de juiste combinatie EPA/DHA/GLA 9:3:1 
wordt gebruikt. Omega 3 alleen, of in andere combinaties, is blijk-
baar onvoldoende e� ectief.

ORIGINEEL PRODUCT
Aangezien er niet alleen grote verschillen zijn in vetzuurformules, 
maar ook in oorsprong en bewerking van vetzuren, adviseren we-
tenschappers alleen nog het originele product: het wordt al meer 
dan 10 jaar aangewend in wetenschappelijk onderzoek, is veilig 
in gebruik en bevat de juiste vetzuren in de goede verhouding. 
Alleen dat geeft de beste garantie voor een signi� cante werking. 
Bij alle andere formules zijn deze resultaten niet gegarandeerd. 
De ondertussen jarenlange praktijkervaring bevestigt deze on-
derzoeksresultaten. 
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NIEUWE WETENSCHAPPELIJKE AANBEVELINGEN 
VOOR DE BEHANDELING VAN AD(H)D 
MET OMEGA 3- ÉN 6-VETZUREN
Studieresultaten met omega 3-vetzuren over de behandeling van ADHD lopen zeer uiteen. Om te achterha-
len waar de tegenstellingen vandaan komen, hebben 5 onafhankelijke onderzoeksgroepen, de afgelopen 4 
jaar, tientallen studieresultaten herzien en opnieuw beoordeeld [1-5].
Steeds meer wetenschappers concluderen nu dat blijkbaar niet alleen EPA en DHA (omega 3), maar vooral 
de combinatie met GLA (ontstekingsremmende omega 6) van belang kan zijn bij kinderen met ADHD. En 
dat terwijl in het verleden bijna uitsluitend gesproken werd over omega 3. Het algemene beeld over omega 
6 was eerder negatief, vandaar dat dit ook uit de meeste formules geweerd werd.
De formule met EPA/DHA/GLA in de verhouding 9:3:1 doet het in wetenschappelijk onderzoek een stuk 
beter dan alle andere formules die de verwachtingen niet kunnen inlossen.
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