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Effectiviteit en bijwerking van
de medicamenteuze
behandeling van ADHD
De effectiviteit en bijwerkingen van het psychostimulerend middel methylfenidaat,
beter gekend als Rilatine® of Concerta®, ter behandeling van symptomen van
ADHD is reeds uitgebreid onderzocht. De beleving bij ouders en leerkrachten over
de effecten van deze medicatie vormde veel minder het onderwerp van onderzoek.
In deze studie werden zowel de objectieve beoordeling als de subjectieve beleving
van symptomen en bijwerkingen van de medicatie onderzocht. De effectiviteit van
methylfenidaat in het terugdringen van ADHD-symptomen werd hierbij bevestigd,
alsook het (beperkte) aantal en de (milde) ernst van de bijwerkingen. De subjectieve beleving van medicatie-effecten was overwegend positief, maar vertoonde op
itemniveau geen, of zelfs een negatief, verband met de objectieve perceptie van
deze effecten. Ten slotte werd - conform eerdere studies - duidelijk dat ouders en
leerkrachten sterk uiteenlopende beoordelingen over de effectiviteit en bijwerkingen
geven. Deze bevindingen ondersteunen een gunstige kosten-batenverhouding voor
medicamenteuze behandeling van ADHD, maar benadrukken tegelijk het belang
van intensieve opvolging door een arts, voornamelijk in de opstartfase van de
medicatie-inname.

Inleiding
Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (Attention Deficit Hyperactivity
Disorder; ADHD) is een veelvoorko-

mende ontwikkelingsstoornis die wordt
gekenmerkt door aandachtstekort,
impulsiviteit en hyperactiviteit (American
Psychiatric Association [APA], 2000).
ADHD kent een sterk genetische basis
die zich uit op neurobiologisch vlak,
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maar waarbij de uitingsvorm van de
stoornis, het zogenaamde fenotype,
sterk wordt beïnvloed door omgevingsinvloeden (Taylor e.a., 2004).
Omgevingsfactoren zoals suboptimale
omstandigheden tijdens de zwangerschap en bij de geboorte alsook een
negatieve interactiestijl in het gezin,
moduleren de genetische en neurobio
logische kwetsbaarheid voor ADHD
(Prins, ten Brink, Eenhoorn & Lootens,
1999). Deze kwetsbaarheid situeert
zich voornamelijk in genen die betrokken zijn in de catecholaminerge (dopamine en noradrenaline) en serotonerge
neurotransmissie (Durston & Konrad,
2007). Beeldvormingsonderzoek toont
aan dat er sprake is van verlaagde
activiteit in de dopaminerge banen
door ondergevoeligheid voor dopamine in bepaalde hersenregio’s en
een te snelle heropname van dopamine in de cellen, waardoor de informatie-overdracht tussen hersencellen
kwalitatief onvoldoende is (Durston &
Konrad, 2007). Een effectieve behandeling moet rekening houden met
deze bevindingen uit neurobiologisch
onderzoek.
ADHD kent een levenslang verloop
en het doel van de behandeling is
erop gericht de symptomen te milderen en het ontstaan van bijkomende
problemen (bv. onderpresteren op
school, sociale conflicten, laag zelfbeeld, stress bij de ouders) te voorkomen en/of te beperken. Een optimale
behandeling van ADHD behelst enerzijds psychotherapie en psychosociale
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begeleiding (zoals opvoedingsondersteuning en cognitieve gedragstherapie) en anderzijds psychofarmacologische ondersteuning (Taylor e.a.,
2004). Gedragstherapeutische interventies (Cognitive Behavioral Therapy)
kunnen de kernsymptomen van ADHD
duidelijk reduceren als ze consequent
worden toegepast en er een vlotte
communicatie is tussen ouders en leerkrachten (Pelham & Fabiano, 2008).
Desondanks blijft de effectiviteit in
symptoomreductie kleiner dan bij het
gebruik van medicatie (Buitelaar &
Kooij, 2000; Findling, 2008). Voor
een farmacotherapeutische behandeling zijn er zowel stimulerende (bv.
methylfenidaat of dexamfetamine)
als niet-stimulerende middelen (bv.
atomoxetine te koop als Strattera®)
beschikbaar (King e.a., 2006). In de
voorliggende studie ligt de focus op
stimulerende medicatie.

Werking en effectiviteit van
psychostimulantia
Stimulerende middelen verhogen de
afgifte van dopamine en noradrenaline in hersengebieden waar deze
neurotransmitters actief zijn en remmen de heropname ervan in de cellen
af (Buitelaar & Kooij, 2000; Durston,
2003; Durston & Konrad, 2007; King
e.a., 2006).
Methylfenidaat (MPH) is effectiever
dan een placebo in het verminderen
van kernsymptomen van ADHD over
tijdsperiodes van meer dan een jaar
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en in een dagelijkse dosis tot 60 mg.
(De klinische effecten van dexamfetamine (DEX) zijn gelijkaardig, maar
deze studie richt zich enkel op MPH.)
Er wordt een positieve respons gerapporteerd bij meer dan 70 procent
van de kinderen (Buitelaar & Kooij,
2000).
MPH is beschikbaar in preparaten
met een kortdurende (o.a. Ritalin®)
en een langdurende werking (o.a.
MPH modified release: Rilatine MR®
en Concerta® XL of OROS MPH). Bij
de middelen met een kortdurende werking (MPH-KW) duurt het effect van het
middel enkele uren, waardoor er twee
tot drie dosissen per dag aangewezen
zijn. Er wordt gestart met een lage
dosis, die wordt opgebouwd volgens
de noden van de individuele patiënt
(titratie). De startdosis wordt verhoogd
tot er een goede respons is bereikt, tot
er bijwerkingen verschijnen of tot de
maximum dosis is bereikt (Buitelaar &
Kooij, 2000; King e.a., 2006; Taylor
e.a., 2004). Studies onderschrijven
het klinisch effect van MPH, vooral
met betrekking tot de medium dosis
(15-30 mg per dag) (King e.a., 2006).
Preparaten met een langdurende werking (MPH-LW) kunnen ook worden
gebruikt van bij de start van de therapie. Deze zijn duurder, maar bieden
veel voordelen wanneer het effect lang
genoeg duurt om bijkomende dosissen op school overbodig te maken.
Dit maakt de behandeling meer privaat, vermijdt stigma en verhoogt de
therapietrouw (Greenhill, Findling &
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Swanson, 2002; Pelham e.a., 2001;
Taylor e.a., 2004; Wolraich e.a.,
2001). Uit studies blijkt dat MPH met
een kort- of langdurende werking niet
superieur zijn ten aanzien van elkaar,
maar wel ten opzichte van een placebo of medicatievrije conditie (Findling
e.a., 2006; Greenhill e.a., 2001;
Greenhill, Findling & Swanson, 2002;
Pelham e.a., 2001; Stein e.a., 2003;
Wilens e.a., 2003). Vergeleken met
leerkrachten zijn ouders als informant
sensitiever in het detecteren van veranderingen in de symptomen van ADHD
ten gevolge van de medicatie (Stein
e.a., 2003; Greenhill e.a., 2001).
Antrop, Roeyers, Oosterlaan en Van
Oost (2002) vonden bovendien dat
ouders meer probleemgedrag rapporteerden dan leerkrachten en dit zowel
bij kinderen die medicatie innamen als
bij kinderen die medicatievrij waren.

Bijwerkingen van
psychostimulantia
Vaak blijkt dat kinderen heel verschillend reageren op medicatie.
Bijwerkingen treden bij iets meer dan
de helft van de kinderen op in het
begin van de behandeling (Prins e.a.,
1999). Wanneer de medicatie is uitgewerkt, kan dit bij een aantal kinderen
zelfs leiden tot een ‘rebound-effect’, een
verheviging van de ADHD-verschijnselen, gekenmerkt door stemmingssymptomen en geïrriteerd zijn (Stein e.a.,
2003). Barkley, McMurray, Edelbrock
en Robbins (1990) concludeerden dat
een eenvoudige observatielijst van bij-
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werkingen als de Stimulant drug Side
Effects Rating Scale (SERS; Barkley,
1990) samen met een aantal ouderen leerkrachtvragenlijsten voor ADHDsymptomen de mogelijkheid verhoogt
om zowel gewenste als ongewenste
gedragsveranderingen te detecteren
ten gevolge van stimulantia. Tabel 1
geeft de bijwerkingen weer uit de studies in het eerder besproken deel over
effectiviteit.

Onderzoek

De vier meest gerepliceerde bijwerkingen, met kleine variaties naargelang dosis en soort medicatie, zijn:
een toename van inslaapproblemen
of insomnia (10 - 20 %; Buitelaar
& Kooij, 2000), verminderde eetlust (10 - 40 %; Buitelaar & Kooij,
2000), misselijkheid/maagpijn (20 %;
Buitelaar & Kooij, 2000) en hoofdpijn
(15 %; Buitelaar & Kooij, 2000) ten
opzichte van behandeling met pla-

Tabel 1. Bijwerkingen van methylfenidaat (MPH)
Studie

Medicatie

Bijwerkingen

Barkley e.a., 1990

MPH-KW (0.3-0.5 mg/kg, 2x/dag)

O: insomnia, verminderde eetlust,
hoofdpijn, maagpijn; bij minder dan
de helft van de deelnemers, matig qua
ernst

Findling e.a., 2006

MPH-LW (20, 40, 60 mg, 1x/dag)
MPH-KW (10, 20, 30 mg, 2x/dag)

Hoofdpijn, L: verminderde eetlust,
maagpijn; O: verminderde eetlust,
slaapproblemen

Greenhill e.a., 2002

MPH-LW (1x/dag)

Anorexia

Greenhill e.a., 2001

MPH-KW
Individuele titratie (lage, medium,
hoge dosis, 3x/dag)

Dosisgerelateerde stijgingen: O:
verminderde eetlust, lusteloosheid,
maagpijn, neiging tot wenen, slaapproblemen; L: verminderde eetlust

Pelham e.a., 2001

MPH-KW (3x/dag) en
MPH-LW (1x/dag)

Weinig, niet ernstig en gelijkaardig
voor beide medicatiecondities; hoofdpijn, maagpijn, motor tics, verminderde eetlust

Stein e.a., 2003

MPH-LW (1x/dag)

Mild gedurende placebo en alle
niveaus van dosis, O: insomnia en
verminderde eetlust meer bij hogere
dosissen; jongere en lichtere kinderen
meer slaapproblemen en verminderde
eetlust bij hogere dosissen en meer
tics bij de hoogste dosis

Wilens e.a., 2003

MPH-LW (1x/dag)

Mild: hoofdpijn, insomnia, verminderde eetlust, maagpijn

Noot: MPH-LW: Methylfenidaat met een langdurende werking; MPH-KW: Methylfenidaat met een
kortdurende werking; O: Ouder-informant, L: Leerkracht-informant
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cebo (Ahmann e.a., 1993; Barkley
e.a., 1990; Buitelaar & Kooij, 2000;
King e.a., 2006). Deze bijwerkingen
treden echter vooral op in het begin
van de behandeling en reageren
meestal op een aanpassing van het
doseringsschema (Buitelaar & Kooij,
2000). Groeiveranderingen bij langdurige therapie met stimulantia bleken
niet klinisch significant over drie jaar,
ondanks significant gewichtsverlies in
de eerste maanden van de behandeling (Zachor, Roberts, Hodgens, Isaacs
& Merrick, 2006).
De bijwerkingen (aantal en ernst) variëren naargelang de informanten (zie
Tabel 1). Ouders rapporteren meer bijwerkingen dan leerkrachten. Ouders
leveren extra informatie, aangezien ze
ook gedurende de weekends evalueren
(Greenhill e.a., 2001). Leerkrachten
krijgen tijdens het actieve tijdsverloop
van de medicatie vooral de positieve
respons te zien. Zij zien de voordelen
op het gedrag van het kind en rapporteren minder bijwerkingen tijdens
de medicatieconditie, terwijl ouders
vooral de bijwerkingen rapporteren
die ze opmerken tijdens de uitwerking
van de medicatie na school. Globaal
genomen geeft onderzoek evenwel
aan dat stimulerende medicatie in
dosissen voor therapeutisch gebruik
over het algemeen resulteert in milde
bijwerkingen (Barkley e.a., 1990;
Buitelaar & Kooij, 2000; Pelham e.a.,
2001; Stein e.a., 2003; Wilens e.a.,
2003).
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Subjectieve beleving en
perceptie
De attitudes van kinderen tegenover
medicatie zijn een belangrijke factor wat betreft het resultaat van de
behandeling. Uit de resultaten van hun
studie concludeerden Efron, Jarman
en Barker (1998) dat bijwerkingen
de belangrijkste determinant zijn van
negatieve kindpercepties over de effecten van medicatie. Informatie van kinderen over hun perceptie rond effecten
van medicatie is soms onbetrouwbaar,
maar zich enkel baseren op de beoordeling van de ouders kan een onvolledig of misleidend beeld geven van
de effecten op het kind (Efron e.a.,
1998). Onderzoek naar de beleving
van effecten van medicatie ontbreekt,
hoewel er een duidelijke noodzaak toe
is, aangezien het een grote invloed
heeft op het succes van de behandeling.

Onderzoek
Doelstellingen en
onderzoeksvragen
Methylfenidaat is de meest dominante
en efficiënte behandelingsmethode
van ADHD. Er bestaan al heel wat
kortetermijnstudies die zich richten op
bijwerkingen van stimulerende medicatie. Verscheidene studies maakten
daarbij gebruik van zowel ouder- als
leerkrachtrapportering, maar weinig
studies belichtten hun beleving van
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de effecten van de medicamenteuze
behandeling met psychostimulantia.
In deze studie staan twee doelstellingen centraal. Ten eerste willen we de
effecten van stimulerende medicatie
onderzoeken op basis van vergelijkingen van gedragsbeoordelingen in
een medicatieconditie en een medicatievrije conditie. Ten tweede beogen
we ook de subjectieve ouderbeleving
van de effectiviteit van deze medicatie te beschrijven en in verband te
brengen met de eerder genoemde
objectieve(re) gedragsbeoordelingen.
Ten derde willen we ook een zicht
krijgen op bijwerkingen die ouders en
leerkracht opmerken in condities mét
en zonder medicatie-inname.

Deelnemers

Onderzoek

Het totaal aantal deelnemers bedroeg
25, waaronder 21 jongens en vier
meisjes met een gemiddelde leeftijd
van 140.8 maanden (bereik 87 maanden - 200 maanden, SD=36.8). Alle
kinderen voldeden aan de DSM-IVcriteria voor ADHD en namen MPH,
waarvan 52 procent (n=13) met een
kortdurende werking en 48 procent
(n=12) met een langdurende werking
(Rilatine MR® of Concerta®). Van
deze laatste groep hadden tien kinderen eerder een preparaat met kortdurende werking geprobeerd.

Methode en resultaten
Het onderzoek bestaat uit twee fasen,
namelijk screening en medicatie-onderzoek.

Voor
deze
studie
werden
Nederlandstalige kinderen en adolescenten tussen zes en zestien jaar
gerekruteerd uit het lager en secundair onderwijs op voorwaarde dat
(1) het kind psychostimulantia innam
(Rilatine® of Concerta®) ter verbetering van ADHD-symptomen, (2) deze
kinderen medicatie-inname reeds
afwisselden met medicatievrije periodes (de zogenaamde ‘drug holidays’)
en (3) het kind geen autismespectrumstoornis (ASS) of een neurologisch
probleem vertoonde. Deze kinderen
namen eerder deel aan onderzoek
rond ADHD in de Faculteit Psychologie
en Pedagogische Wetenschappen van
de Universiteit Gent en werden voor
deze studie opnieuw gecontacteerd.

In fase 1 werden deelnemers bij hun
eerdere deelname aan een studie
gescreend via een multimethodische
(diagnostisch interview, vragenlijsten)
multi-informant (ouders en leerkrachten) assessment op basis van DSM-IVcriteria voor ADHD. Verder werd socio
demografische informatie bevraagd
en werd een verkorte versie van de
WISC-III (Wechsler, 1991; Grégoire,
2000) van het kind afgenomen.
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Fase 2 omvat het medicatie-onderzoek.
Voor deze studie werd aan de ouders
gevraagd hun kind acht dagen op te
volgen: vier opeenvolgende dagen
met en vier opeenvolgende dagen
zonder medicatie. Op het einde van
de vierde dag vulden ouders en leer-

Onderzoek

kracht telkens enkele vragenlijsten in
op basis van het gedrag dat ze de
afgelopen vier dagen hadden waargenomen. We maakten gebruik van een
single-blind crossover design waarbij
de onderzoekers, ouders en kinderen
wel en de leerkrachten niet wisten of
er medicatie werd ingenomen.
Ten eerste vulden ouders en leerkracht
de Vragenlijst voor Gedragsproblemen
bij Kinderen (VvGK; Oosterlaan,
Scheres, Antrop, Roeyers & Sergeant,
2000; Pelham, Gnagy, Greenslade &
Milich, 1992) in. Hieruit zijn enkel de
criteria voor ADHD gelicht. Via deze
vragenlijst worden de symptomen van
het kind in kaart gebracht.
Ten tweede werd aan de ouders
en de leerkracht gevraagd om de
Nederlandse vertaling van de Side
Effects Rating Scale (SERS; Barkley,
1990) in te vullen. De SERS bestaat uit
17 items en meet de frequentie en de
ernst van algemene bijwerkingen van
stimulerende medicatie (bv. geïrriteerd
zijn, moeilijkheden hebben om de
slaap te vatten, hoofdpijn, dagdromen,
kleine eetlust, geen interesse hebben in
anderen, maagproblemen, enz.). Elk
item wordt gescoord op een tienpuntenschaal, gaande van 0 (helemaal
niet) tot 9 (zeer uitgesproken). Volgens
Barkley e.a. (1990) zijn ouderbeoordelingen van zeven of hoger een
indicatie van een ernstige bijwerking.
Sommige ouders vonden het moeilijk de leerkracht te betrekken in het
onderzoek. Vaak werden vragenlijsten
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onvolledig ingevuld, waardoor veel
data van leerkrachten ontbreken.
Ten derde werd in het kader van deze
studie een ‘Belevingslijst’ samengesteld
waarin de ouders gevraagd wordt in
welke mate de huidige medicamenteuze behandeling een positief effect
heeft op de symptomen van ADHD
bij het kind. Deze lijst bestaat uit 18
items betreffende de DSM-IV-symptomen onder de dimensies aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit.
De scores lopen van ‘helemaal geen
effect’ van de medicatie over ‘een licht
positief effect’ tot ‘een sterk positief
effect’.

Resultaten en discussie
Effectiviteit van de
medicatie en beleving
Eerst en vooral onderzochten we de
objectieve beoordeling van de effecten
van de behandeling met methylfenidaat op de symptomen van ADHD.
Conform eerdere onderzoeksbevindingen rapporteerden zowel de ouders
als de leerkracht op de ADHD-clusters
inattentiviteit en hyperactiviteit/impulsiviteit meer symptomen in de conditie
zonder dan in de conditie met medicatie (zie Tabel 2).
Bovendien rapporteerden de ouders
in de conditie zonder medicatie significant meer symptomen van inattentiviteit dan de leerkracht [F(1,12)=7.14,
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p<.05] en was er een trendeffect dat
ouders ook meer symptomen van hyperactiviteit rapporteren [F(1,12)=3.12,
p<.10]. In de conditie met medicatie
werd een trend gevonden dat ouders
meer symptomen rapporteren dan de
leerkracht op de dimensie inattentiviteit
[F(1,12)=4.28, p<.10]. Op de dimensie hyperactiviteit/impulsiviteit was het
verschil tussen ouders en leerkracht niet
significant in de medicatieconditie.
Deze resultaten stroken grotendeels
met de bevindingen van Antrop e.a.
(2002): ouders beoordelen hun kind
hoger dan de leerkracht op beide
dimensies van ADHD op de VvGK.
Ook in normale populaties worden
hogere ouderbeoordelingen gevonden
in vergelijking met leerkrachtbeoordelingen (Oosterlaan e.a., 2000).
Leerkrachten voegen bijgevolg weinig
toe aan het oordeel van de ouders,
wat niet betekent dat informatie van de

Onderzoek

leerkracht invalide of onbetrouwbaar
is. Ouders en leerkrachten kunnen
namelijk verschillen in hun perceptie
van probleemgedrag (Antrop e.a.,
2002). Verder kunnen de resultaten
worden verklaard in termen van de
situatiespecificiteit van het gedrag van
het kind (Antrop e.a., 2002). ADHDsymptomen fluctueren namelijk tussen
verschillende situaties, waardoor de
leerkracht bijvoorbeeld minder probleemgedrag ziet tijdens een gestructureerde activiteit op school. Ouders zien
hun kind ook evolueren door de jaren
heen en kunnen hun kind observeren
in verschillende en meer gevarieerde
situaties dan de leerkracht, waardoor
kan worden aangenomen dat ouders
meer symptomen zullen waarnemen.
Leerkrachten hebben vaak een gebrek
aan tijd om specifieke gedragingen
van kinderen op te merken. Aan de
andere kant hebben leerkrachten ook
kansen om het gedrag van kinderen te

Tabel 2: Gemiddeldes (M) en standaarddeviaties (SD) bij ouders en leerkracht voor de medicatievrije
en de medicatieconditie
Medicatievrije conditie

Medicatieconditie

n

M (SD)

M (SD)

F

Leerkracht

13

12.46 (5.61)

7.77 (5.49)

16.94**

Ouders

22

18.82 (4.56)

12.05 (4.64)

65.84***

Leerkracht

13

11.46 (6.69)

6.08 (5.85)

19.57**

Ouders

22

16.77 (6.18)

9.36 (5.05)

38.94***

Informant
Inattentiviteit

Hyperactiviteit /
Impulsiviteit

*p < .05. **p < .01. ***p < .001.
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observeren, maar kan er sprake zijn
van een bias door karakteristieken
van de kinderen zelf (Stevens, Quittner
& Abikoff, 1998). Gezien de kleine
steekproef in deze studie is het mogelijk dat werkelijke effecten niet worden
onderkend.
Verder werd ook de subjectieve beleving van het effect van de medicamenteuze behandeling op de symptomen
van het kind nagegaan. Zowel op
de dimensie inattentiviteit als op de
dimensie hyperactiviteit/impulsiviteit
beoordeelden de ouders het effect van
de medicatie in meer dan de helft van
de gevallen als licht positief (respectievelijk 59.32 % en 58.6 %). Minder
dan een derde van de ouders beleefde
een sterk positief effect van de medicatie (32.57 % en 28.84 %) en ongeveer
een tiende van de ouders oordeelde
dat de medicatie helemaal geen effect
opleverde (8.1 % en 12.54 %). Deze
bevindingen stemmen overeen met de
in de literatuur vermelde positieve
respons bij meer dan 70 procent van
de kinderen (Buitelaar & Kooij, 2000)
gebaseerd op objectieve beoordelingen. Dit is een aanwijzing dat ouders
de verbetering van de symptomen
door de medicatie ook effectief beleven als een positief effect.
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tie (de winstbeleving). In tegenstelling
tot de verwachting werden voor de
VvGK-subschalen aandachtsproblemen en hyperactiviteit/impulsiviteit
geen significante correlaties teruggevonden tussen de winstbeoordeling en
de winstbeleving. Op itemniveau was
er slechts één significante correlatie,
namelijk tussen hyperactiviteit/impulsiviteit en ‘vaak in de weer zijn of
doordraven’ (n=21, r=-.53, p<.05).
Ouders beoordeelden het effect van
de medicatie op dit symptoom (belevingslijst) positiever dan de winst in
de objectieve(re) beoordeling tussen
medicatieconditie versus de medicatievrije conditie in feite was.

Bijwerkingen

Daarnaast onderzochten we de
samenhang van enerzijds de objectieve beoordeling van effecten van
de medicatie (de winstbeoordeling)
en anderzijds de subjectieve beleving
van deze effecten van de medica-

De leerkracht (n=13) blijkt significant
meer
bijwerkingen
[F(1,12)=9.29, p=.01] te rapporteren in de medicatievrije conditie
[M=26.69, SD=19.08] dan in de medicatieconditie [M=17.85, SD=14.61].
Dit in tegenstelling tot de ouders
(n=22), bij wie de vergelijking tussen beide medicatiecondities (respectievelijk M=36.32, SD=15.18 en
M=43.41, SD=16.02) niet significant is [F(1,21)=.28, p>.601]. Deze
bevindingen sluiten aan bij de eerder vermelde resultaten van Greenhill
e.a. (2001) dat kinderen met ADHD,
volgens beoordelingen door de leerkracht, ook tijdens de placeboconditie
gedragingen stelden die eerder als
bijwerkingen van de medicatie werden gezien. Volgens Efron, Jarman en
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Barker (1997) zouden dit geen bijwerkingen zijn, maar eerder kenmerken
van kinderen met ADHD die verbeteren met behulp van stimulerende
medicatie.
Uit deze resultaten blijkt dat sommige
bijwerkingen meer gerapporteerd worden in de medicatieconditie, terwijl
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andere bijwerkingen meer gerapporteerd worden in de medicatievrije
conditie (zie Tabel 3 en 4).
Uit Tabel 3 blijkt dat vier items uit de
SERS bij de ouders een significant
verschil vertonen tussen beide medicatiecondities. Eén bijwerking werd
door de ouders significant meer gerap-

Tabel 3: Gemiddelde ernst (M), standaarddeviaties (SD) en F-waarden (met vrijheidsgraden) van de bijwerkingen van methylfenidaat (items op de SERS) in de medicatieconditie en de medicatievrije conditie
zoals gerapporteerd door de ouders
Medicatieconditie
Items

Medicatievrije
conditie

M (SD)

M (SD)

F

Moeilijkheden de
slaap te vatten

4.22 (3.80)

3.32 (3.29)

3.20

Kleine eetlust

3.83 (3.42)

1.41 (1.99)

9.24**

Geïrriteerd

1.82 (2.72)

5.55 (2.74)

9.11**

Overgevoelig (snel
huilen)

3.22 (3.04)

3.77 (3.22)

1.15

Angstig

2.09 (2.71)

2.09 (2.56)

.099

Droef/ongelukkig

2.09 (2.63)

2.23 (2.64)

.67

Hoofdpijn

1.70 (2.70)

.73 (1.93)

3.57

Maagproblemen

1.17 (2.17)

.41 (.85)

3.52

Nachtmerries

.96 (1.87)

.64 (1.36)

.28

Dagdromen

2.65 (3.04)

4.27 (3.30)

10.59**

Weinig praten met
anderen

1.83 (2.19)

1.18 (1.97)

.69

Geen interesse in
anderen

1.04 (21.49)

.95 (1.21)

.056

Slaperigheid

1.48 (2.15)

1.36 (2.19)

.13

Vingernagels bijten

2.22 (3.46)

2.27 (3.70)

2.10

Ongewoon gelukkig

.43 (.90)

.86 (1.89)

1.79

.35 (1.19)

.23 (1.07)

/

2.65 (3.08)

5.05 (3.50)

5.74*

Duizeligheid
Tics of zenuwachtige
bewegingen

* p < .05. ** p < .01. *** p < .001.
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porteerd in de medicatieconditie dan
in de medicatievrije conditie, namelijk ‘een kleine eetlust’, wat overeenkomt met vorig onderzoek (Efron e.a.,
1997). Verder gaven ouders in de
medicatieconditie meer moeilijkheden
aan om in te slapen, meer hoofdpijn
en meer maagproblemen. De andere
significante bijwerkingen komen meer
voor in de medicatievrije conditie dan
in de medicatieconditie. Dit kan ook
een artefact zijn van de gebruikte vragenlijst. Een aantal items op de SERS
kan verkeerdelijk worden beschouwd

als kenmerken van het gedrag van de
kinderen met ADHD, wat de veronderstelling van Efron e.a. (1997) ondersteunt. ‘Geïrriteerd zijn’, ‘dagdromen’
en ‘tics of zenuwachtige bewegingen’
werden door de ouders significant
meer geobserveerd wanneer het kind
geen medicatie nam dan wanneer
het wel medicatie innam. ‘Geïrriteerd
zijn’ en ‘zenuwachtige bewegingen’
zijn bijwerkingen die door de ouders
eventueel kunnen worden gezien als
horende bij het hyperactieve gedrag
van het kind, terwijl ‘dagdromen’ kan

Tabel 4: Gemiddelde ernst (M), standaarddeviaties (SD) en F-waarden (met vrijheidsgraden) van de bijwerkingen van methylfenidaat (items op de SERS) in de medicatieconditie en de medicatievrije conditie
zoals gerapporteerd door de leerkrachten

Items
Moeilijkheden de slaap te vatten

Medicatievrije conditie

M (SD)

M (SD)

F

.53 (2.18)

.00 (.00)

/

Kleine eetlust

1.12 (2.57)

.07 (.27)

1.00

Geïrriteerd

1.82 (2.72)

2.79 (2.91)

3.23

Overgevoelig (snel huilen)

1.53 (2.18)

2.21 (2.75)

2.38

Angstig

1.29 (1.76)

1.00 (1.75)

.65

Droef/ongelukkig

1.12 (1.61)

1.71 (2.09)

1.10

Hoofdpijn

.71 (1.53)

.29 (.83)

.00

Maagproblemen

.24 (.56)

.29 (.83)

1.00

Nachtmerries

.12 (.49)

.00 (.00)

/

Dagdromen

2.65 (3.04)

3.29 (2.89)

3.70

Weinig praten met anderen

2.29 (3.20)

1.93 (3.27)

.21

Geen interesse in anderen

1.65 (2.26)

2.57 (3.38)

3.13

Slaperigheid

1.53 (2.50)

.93 (1.82)

1.71

Vingernagels bijten

.88 (1.87)

1.47 (2.48)

5.99*

Ongewoon gelukkig

.76 (1.89)

1.27 (2.55)

2.19

.24 (.56)

.13 (.35)

1.00

2.65 (3.08)

5.07 (3.85)

12.89**

Duizeligheid
Tics of zenuwachtige bewegingen
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worden beschouwd als een eigenschap van het onaandachtige gedrag
van het kind. Bij de leerkracht werden
‘tics of zenuwachtige bewegingen’ en
‘vingernagels bijten’ significant meer
gerapporteerd in de medicatievrije
conditie dan in de medicatieconditie
(Tabel 4).
Tot slot stemt ook de ernst van de bijwerkingen in deze studie overeen met
wat vorig onderzoek al aantoonde
(Barkley e.a., 1990; Buitelaar & Kooij,
2000; Findling e.a., 2006; Pelham
e.a., 2001; Stein e.a., 2003; Wilens
e.a., 2003). Alle bijwerkingen waren
gemiddeld licht tot mild qua ernst. Er
moet echter rekening worden gehouden met de individuele ernst en de
context van elk kind.

Implicaties voor de
hulpverlening
Enkele inzichten die voortvloeien uit
deze studie zijn van klinisch belang.
De studie repliceerde de onderzoeksbevindingen dat medicatie minstens
één significante bijwerking heeft
(kleine/verminderde eetlust). Bij het
voorschrijven van stimulantia is het
belangrijk zorgvuldig op te volgen of
er bijwerkingen optreden. Dit gebeurt
bij voorkeur aan de hand van een vragenlijst, waardoor men veranderingen
in ernst kan nagaan.
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werkingen’ meer worden gerapporteerd wanneer het kind geen medicatie neemt dan wanneer het wel
medicatie neemt, biedt ondersteuning
voor de opvatting dat deze gedragingen kenmerken zijn van de stoornis op
zich en verbeteren met stimulerende
medicatie. Deze bevindingen onderstrepen het belang om voorzichtig om
te springen met het toeschrijven van
een symptoom aan de medicatie die
het kind neemt. Een tweede conclusie
die hieruit volgt is dat veel aandacht
moet worden besteed aan titratie van
de medicatie. Titreren is belangrijk om
een optimale reactie te verkrijgen op
de medicatie of normalisatie via het
systematisch opvolgen van de ADHDsymptomen en het aanpassen van de
medicatie in tijd en dosis (Greenhill
e.a., 2001, 2002; Stein e.a., 2003).
Individueel moet worden bekeken wat
het meest geschikt is voor een kind,
aangezien de ernst van de stoornis,
de geassocieerde klachten en de reactie op de medicatie sterk individueel
bepaald zijn.
Ouders blijken de belangrijkste bron
van informatie te zijn. De leerkracht
kan de info van de ouders aanvullen,
waardoor een uitgebreid profiel van
symptomen, problemen en beperkingen in kaart wordt gebracht.

Conclusie

De bevinding dat verschillende ‘bij-

Deze studie verschilt van vorige studies
in die zin dat het kind zelf, de ouders
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en de onderzoekers de identiteit van
de behandelingsconditie kenden, terwijl de leerkracht hierover geen informatie had. We onderzochten een
klinische groep kinderen. Hierbij kan
de vraag worden gesteld naar de
representativiteit van de populatie.
Ondanks de kleine steekproef en de
methodologische beperkingen, kon
deze studie de onderzoeksbevindingen uit de literatuur in grote mate
repliceren. Als het aantal en de ernst
van de bijwerkingen worden afgewogen tegen de klinische effecten
van stimulantia, ondersteunt ook deze
studie de gunstige kosten-batenverhouding (Buitelaar en Kooij, 2000)
bij een groep kinderen met ADHD.
Een geruststellende bevinding is dat
ouders het effect van de medicatie
voornamelijk als licht tot sterk positief
ervaren. Voor toekomstig onderzoek
is een mogelijke vraagstelling of beleving van de effecten van de medicatie
bij de ouders (en het kind) een rol
speelt bij de therapietrouw. Als een
langetermijnbehandeling wordt overwogen, moet er absoluut ook rekening
worden gehouden met de mening van
het kind wat betreft de effectiviteit en
bijwerkingen van de medicatie. Verder
is diepgaand onderzoek naar de beleving van de effecten van medicatie bij
leerkrachten wenselijk.
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