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OVER MEDICATIE voor volwqssenen mef ADHD is

geschreven voor d"genen die medicotie (willen goon) gebruiken.
Het doel von het boek is snel een overzicht te bieden von de

medicomenteuze mogeliikheden, von effect, biiwerkingen,

doseringen, eh von de ploots die de mediciinen onderling innemen.

Ook voor portners, vrienden, fomilieleden, behondeloors en ondere
belongstellenden kon het boek nuttig ziin.

Over medicotie voor iuist volwossenen met ADHD is nog erg

weinig geschreven. Dit kon somenhongen met het feit dot nog geen

enkel ADHD mediciin is geregistreerd voo r deze leeftiidrgroep.

Er ziin wel verschillende mediciinen geregistreerd voor kinderen

met ADHD. Een recept voor een volwossene wordt off lobel

voorgeschreven. Het is don de took von de voorschriivend orts de

potiënt extrq goed te informeren. Dit boek hoopt oon die informotie
bil te drogen.

'Over Medicotie' is geschreven op bosis von de lootste informotie
uit wetenschoppeliik onderzoek en de ervoringen met de medicotie
in de proktiik von de behondeling von ADHD bii volwossenen,

zools die wordt toegepost bii PsyQ, psycho-medische progrommo's.
Het boek is een uitgove von Kenniscentrum ADHD bii volwossenen,

PsyQ, Den Hoog.

dr. J.J. Sqndro Kooii
is psychioter en monoger zorg von

Progrommo ADHD bii volwossenen

von PsyQ in Den Hoog. Zil

promoveerde in 200ó op het

proefschrift 'ADHD in qdults.

Clinicol studies on ossessment ond

treotment' . Zii schreef eerder met

Argo Poternotte /n kort bestek,

ADHD bii volwassenen (2001);

ADHD bii volwossenen. Díognostiek

en behandeling (3e druk , 2OO9l; en

met Fiono Schuiiers ADHD'ers voor

elkoa r. Lotg e n oten proiect (2007) .

Verder redigeert ze verschillende

websites:

www. od hd bi ivolwossenen. n l,

www. ken n iscentrumodhdbi 
i

volwossenen.nl,

www. netwerkod hd bi lvolwossenen . n I

en www.odult-odhd. net.
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Mediciinen voor ADHD

Et ziinverschillende sooïten medicijnen voor ADHD: allereerst de zogenaamde stimu-
lantia, de best onderzochte en meest effectieve medicatie. Er zijn2 soorteh stimulantia:
methylfenidaat en dextro-amfetamine. Merknamen van methylfenidaat zijnConcerta,
Equasym XL, Medikinet (CR) en Ritalin. Dextro-amfetamine is de naam van de stof,
het is geen merknaam. De apotheek bestelt deze tabletten bij de groothandel.
De stimulantia ziin eerste keus, gevolgd door atomoxetine, langwerkend bupropion en
modiodal. Alle medicijnen zijn bewezen effectief voor ADHD in gecontroleerd onder-
zoeh dat wil zeggen dat ze effectiever zijndan placebo of namaak-medicijnen.

Methylfenidaat en atomoxetine zijn geregistreerd voor ADHD bij kinderen en
adolescenten, maar niet voor volwassenen. Dit wordt in de toekomst wel verwacht.
Dextro-amfetamine wordt off-label voorgeschreven, dat wil zeggen zonder registratie
voor ADHD. Bupropion en modiodal zijn niet voor ADHD, maar wel voor andere
stoornissen geregistreerd. Bupropion voor depressie en stoppen met roken, modiodal
voor narcolepsie of slaapziekte.

Aan volwassenen wordt alle ADHD medicatie tot nu toe off-label voorgeschreven, dat
wil zeggen zonder dat er officiele registratie gegevens zijn over effectiviteit en dosering
voor volwassenen. Dit geldt ookvoor het oudste middel Ritalin. Wetenschappelijk
onderzoek heeft intussen wel aangetoond dat stimulantia en atomoxetine net zo goed,
werken bij volwassenen als bij kinderen met ADHD.

Hoe werken de mediciinen in de hersenen?
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Figuur I Afbeeldittg vqn een synqps

Elektrisch signool

Bloosie met dopomine

Dopomine wordt uitgescheiden in de synoptische

spleet, en hecht zich oon de receptor von de volgen-

de cel. Het elektrische signool kon zo doorgoon.

In de synapsen, schakelcellen in onze hersenen, vindt communicatie plaats via elektri-
sche stroompjes. Bij de overgang van de ene naar de andere celzijn chemische stoffen
nodig, ook wel boodschapperstoffen genoemd (Figuur 1). we hebben miljarden
synapsen in ons brein, en ook veel verschillende soorten chemische stoffen.

Bij ADHD gaat het om de stoffen dopamine en noradrenaline. Onderzoekers denken
dat hieraan een relatief tekort bestaat bij ADHD. Deze stoffen zijn belangrijk om je

gedrag te kunnen remmen. Dit geldt zowel voor het remmen van bewegingen (hyper-
activiteit), impulsen (ongeduld, impulsiviteit), associaties (chaos, onoplettendheid)
als emoties (stemmingswisselingen en woedebuien). ADHD wordt daarom ook wel
een stoornis van de rem genoemd, en de stimulantia'remstoffen'. De medicijnen voor
ADHD werken omdat ze de hoeveelheid dopamine en noradrenaline verhogen in de
synaps, zodat de hersenen hun werk kunnen doen; in dit geval, beter kunnen remmen.

De idee is dat bij ADHD dopamine wel wordt aangemaakt in de synaps, maar dat
het door de erfelijke aanleg voor ADHD te snel weer wordt heropgenomen in de cel,

waardoor er netto te weinig van deze stof beschikbaar is om de overdracht van de

prikkel van de ene naar de andere cel goed mogelijk te maken.
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Methylfenidaat remt de heropname van dopamine (en in mindere mate van noradre_
naline) waardoor er meer dopamine beschikbaar blijft. Het andere stimulans, dextro-
amfetamine stimuleert de afgifte van dopamine en heeft dus een ander aangrijpings-
punt in de hersenen. Het is mogelijk dat je wel op dextro-amfetamine reageert, als
dat niet het geval is op methylfenidaat. Beide kunnen indien nodig achtereenvolgens
worden geprobeerd.

De werking van het medicijn atomoxetine kan op een vergelijkbare manier worden
uitgelegd als bij methylfenidaat. Alleen gaat het bij atomoxetine niet om de remming
van de heropname van dopamine, maar van noradrenaline.

Het effect van zowel methylfenidaat als dextro-amfetamine is dat er netto meer
dopamine beschikbaar komt, de stof die de rem bU ADHD aan zet.Kinderen met
ADHD reageren in9}o/ovan de gevallen op een van beide, of beide medicijnen. Dat is
een enorm hoge respons, vergelijkbaar met de effectiviteit van insuline bij suikerziekte.
De behandeling van ADHD met stimulantia lijkt daarmee op het aanvullen van een
tekort.

van methylfenidaat bestaan verschillende vormen, kort- en langwerkende. van
dextro-amfetamine is alleen de kortwerkende vorm verkrijgbaa-r die 4-5 uur per werkt
per tablet. Ritalin en Medikinet, beide kortwerkend methylfenidaat, werken maar
2-4uur. Langwerkende vormen van methylfenidaat zijn concerta, Equasym XL en
Medikinet CR. Equasym XL en Medikinet CR werken 5-B uur, Concerta g-12 uur.

omdat volwassenen een actieve dag van 16 uur hebben, moeten ze meerdere malen
per dag medicijnen innemen, iets wat vaak mislukt door de vergeetachtigheid die
hoort bij ADHD. Kortwerkend methylfenidaat moet zes- tot achtmaal per dag op tijd,
met een timer worden ingenomen. Dat blijkt een onmogelijke opgave voor chaotische

^ twethyagnidaat remt de heropn!rye van dopamine
D e xt r o - amfe t ami n e v erh o o gt, d í afgift e v ann aïe àài'ÁL

-
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De therapietrouw neemt af met elke keer dat de medicatie
moet worden ingenomen

volwassenen. Kinderen worden daarbij soms geholpen door ouders en leerkrachten,
maar volwassenen moeten het echt zelf doen. Het effect van een behandeling met
kortwerkend methylfenidaat is dan ook vaak tegengevallen na de eerste maand, als
het nieuwe eraf is en je het op tijd innemen begint te vergeten. De therapietrouw, het
dagelijks op tijd innemen van de voorgeschreven medicijnen, blijkt af te nemen als je
dit vaker dan eenmaal per dag moet doen.

Nu er langwerkende medicijnen zijn is Concerta vanwege de langste werkingsduur
eerste keus, 's middags aangevuld met een andere methylfenidaat of met nog een dosis
Concerta. Het wachten is op een stimulans voor volwassenen dat 16 uur werkt, dat
minder kan worden vergeten, en dat daardoor het meeste effectzalsorteren.
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