
 

                 

 

Visie op AD(H)D medicatie 
 

 

Naar aanleiding van de resultaten van onze enquête naar 

gebruikerservaringen met ADH)D-medicatie en de Richtlijn ‘AD(H)D bij 
volwassenen’ van de psychiaters, hebben wij op 17 oktober een 

Ledenraadpleging gehouden. Dit is de visie van onze vereniging. 
 

Impuls & Woortblind is op zichzelf blij met de publicatie van de Richtlijn ‘ADHD bij 

volwassenen’ van de Ned. Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), en herkent zich in de 

effectiviteit van de daarin genoemde medicijnen. Van de respondenten uit onze enquête 

merkt 94% dat zij nuttige, helpende werking ervaren van de zestien verschillende 

medicaties die in de enquête genoemd worden. 

Maar … we vinden wel wij dat er actief gezocht moet worden naar medicatie met 

minder bijwerkingen. Reden hiervoor is het opvallend hoge percentage bijwerkingen, 

zoals gerapporteerd in onze enquête naar de ervaringen van volwassenen met alle 

AD(H)D-medicatie. Veel respondenten geven bovendien aan dat zij vanwege die 

bijwerkingen gestopt zijn met de medicatie, ondanks de ervaren positieve effecten. 

Wij willen AD(H)D-medicatie levenslang (kunnen) gebruiken. Om onze kwaliteiten beter 

tot uitdrukking te brengen, want wij zijn veelal ondernemende types die o.a. bijdragen 

aan innovatie. En ter voorkoming van aan AD(H)D gerelateerde risico’s, variërend van 

verkeersongelukken, ontslag, echtscheiding en financiële problemen tot burn-out, 

depressie, angst en andere psychosociale problemen. 

 

Teveel bijwerkingen 

De huidige medicatie (zie de top-4 van de NVvP richtlijn (2e onder A)) heeft o.i. teveel 

bijwerkingen. Van deze 4 is atomoxetine als enige door het CBG toegelaten voor 

volwassenen. De bijwerkingen worden ook in de richtlijn niet ontkend, maar wel ‘relatief 

licht’ (p. 52, methylfenidaat) en zwak bewezen genoemd. Schijnbaar acceptabel. Maar 

klopt dit ook met de werkelijkheid? 

Uit ons ervaringen-onderzoek blijkt namelijk: 

- dat 75% van de gebruikers gemiddeld 3 bijwerkingen ervaart; 

- dat 60% van de mensen die ooit gestopt zijn, dit deed vanwege bijwerkingen. 

De huidige medicatie is dus hooguit een voorlopige oplossing, die vooral moet blijven 

zolang er niets beters is, eventueel onder extra monitoring. Want het blijft dus nog even 

behelpen. 

 

http://www.nvvp.net/website/richtlijnen/overzicht-richtlijnen
http://www.impulsenwoortblind.nl/file1208.pdf?name=rapport%20adhd-medicatie%20impuls%20&%20woortblind%20en%20lareb.pdf
http://www.impulsenwoortblind.nl/file1208.pdf?name=rapport%20adhd-medicatie%20impuls%20&%20woortblind%20en%20lareb.pdf
http://www.nvvp.net/website/richtlijnen/overzicht-richtlijnen


 

Werkgroep ‘Nieuwe ADHD-medicatie’ 

Er moet dus betere medicatie komen, met minder bijwerkingen. Daarom formeert Impuls 

& Woortblind een Werkgroep ‘Nieuwe ADHD-medicatie’. Hierin gaat de NVvP participeren 

en andere belangrijke partijen die hun rol hebben in bereiding, goedkeuring en 

toegankelijk maken van medicatie voor ADHD bij volwassenen. Deze Werkgroep gaat 

actief op zoek naar medicatie met significant minder bijwerkingen, hetzij bestaande 

medicatie, waarvoor dan alsnog wetenschappelijk bewijs moet komen, hetzij een nieuw 

molecuul. 

 

Verdere acties: monitoring, alternatieven en voorlichting 

I. 

We gaan samen met Lareb naar het CBG (College ter beoordeling van Geneesmiddelen) 

om te praten over:  

1) het onder extra toezicht (monitoring) stellen van de vier door NVvP voorgestelde 

AD(H)D-medicaties en wellicht van de zestien door ons gerapporteerde medicaties. 

Daardoor komen er wetenschappelijke ‘big data’ beschikbaar en ontstaat er een beter 

beeld van de bijwerkingen.  

2) het probleem van substitutie (gebruikers krijgen een ‘B-merk’ i.p.v. het originele 

merk) waarbij de werking anders is en vaak alsnog of meer bijwerkingen ontstaan. 

II. 

Verschillende leden hebben goede ervaringen met alternatieven voor medicatie, zoals 

meditatie. Op de Ledenraadpleging van 17 oktober j.l. besloten zij om in een werkgroep 

meta-onderzoek te gaan doen naar deze alternatieven.   

III. 

En tenslotte gaan we de financiële middelen zoeken om grootschalige voorlichting aan 

artsen, psychiaters en mensen met AD(H)D op te zetten zodat de diagnostiek scherper 

wordt, en arts en medicijngebruiker beter kunnen samenwerken bij de dosering. Want 

dat kan veel bijwerkingen afvangen. 
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Kengetallen 

In Nederland gebruiken circa 100.000 kinderen en circa 100.000 volwassenen AD(H)D 

medicatie. 

Wij als kopers leveren de farmaceutische bedrijven in Nederland een omzet met 

methylfenidaat, dexamfetamine en atomoxetine van € 26.000.000 per jaar (26 miljoen 

euro).  

Er deden 1160 mensen mee aan onze enquête. De antwoorden van 848 respondenten 

zijn geselecteerd op validiteit.  Deze 848 melden in totaal 1857 bijwerkingen van 169 

verschillende soorten.  

Bijwerkingen moet u en/of uw arts hier melden bij het Lareb. Zie ook de tot nu toe 

door Lareb geregistreerde bijwerkingen. Dat vindt u HIER (druk op 'Wat is er gemeld bij 

Lareb') 

Veel gestelde vraag in de media 

In de pers worden vragen gesteld over:  

De nieuwe Richtlijn van NVvP (die nu drie weken online staat) stelt als favoriete 

medicatie methylfenidaat,  dexamfetamine en atomoxetine voor. Dit terwijl het CBG 

alleen atomoxetine heeft goedgekeurd voor volwassenen en Concerta (=methylfenidaat) 

zelfs heeft afgekeurd. Hoe ziet u dat? 

Ons antwoord: Dit roept inderdaad veel discussie op. Het schept onduidelijkheid niet 

alleen bij onze leden en andere gebruikers, maar ook bij psychiaters en andere artsen. 

Wij als eigenaren van de eigenschappen AD(H)D gaan mede daarom alle genoemde 

acties ondernemen. Dokters mogen juridisch medicatie ‘off-label’ (=niet geregistreerd 

voor dit doel of deze groep) voorschrijven. Maar eigenlijk zijn deze middelen dus ‘dubbel 

off-label’ bij volwassenen, omdat ze expliciet zijn afgekeurd. Voor kinderen is het wel 

goedgekeurd door het CBG. Mogelijk kunnen we via extra toezicht (monitoring) iets doen 

aan dit probleem. Het CBG heeft natuurlijk niet voor niets Concerta afgekeurd voor 

volwassenen. Dat ging vooral over de cardiovasculaire risico’s. Dus problemen met hart- 

en bloedvaten. Voor volwassenen (niet alleen echt oude mensen, maar ook voor jonge 

volwassenen, zo blijkt uit de meldingen bij het Lareb) kan bij hartproblemen zo’n 

medicijn de zaak verergeren. Dus voorzichtigheid is geboden. En we gaan dus zoeken 

naar betere medicijnen.  

 

 

http://www.impulsenwoortblind.nl/file1208.pdf?name=rapport%20adhd-medicatie%20impuls%20&%20woortblind%20en%20lareb.pdf
https://www.lareb.nl/Meld-bijwerking/Meldformulier.aspx
http://databank.lareb.nl/Bijwerkingen/Result?formGroup=Capsule%2C+Capsule+met+gereguleerde+afgifte%2C+Tablet%2C+Tablet+met+gereguleerde+afgifte&atc=N06BA04&lang=nl&drug=METHYLFENIDAAT
http://databank.lareb.nl/Bijwerkingen/Result?formGroup=Capsule%2C+Capsule+met+gereguleerde+afgifte%2C+Tablet%2C+Tablet+met+gereguleerde+afgifte&atc=N06BA04&lang=nl&drug=METHYLFENIDAAT

