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ADHD - SAMENVATTING 

ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. 

Het gedrag bij ADHD kent drie kernsymptomen:  

 hyperactiviteit 

 impulsiviteit  

 aandachtstekort 

OORZAKEN 

Bij ADHD is er sprake van een grote erfelijke factor. De omgeving heeft geen grote invloed op het ontstaan 

van ADHD, maar waarschijnlijk wel invloed op het blijven bestaan van ADHD. 

SYMPTOMEN 

aandachtstekort hype hyperactiviteit/impulsiviteit lsiviteit 

geen aandacht voor details beweegt onrustig met handen en voeten 

kan moeilijk aandacht vasthouden staat vaak op in de klas 

lijkt vaak niet te luisteren rent vaak rond of klimt 

maakt taken/karweitjes niet af heeft moeite om rustig te spreken 

kan taken niet organiseren is vaak in de weer 

vermijdt langdurige mentale inspanning praat aan één stuk door 

raakt vaak dingen kwijt gooit antwoorden eruit 

raakt afgeleid door uitwendige prikkels kan niet op de beurt wachten 

vergeetachtigheid verstoort of onderbreekt anderen 

 

BEHANDELING ADHD 

Stofnaam Merkaam werking Bijwerkingen Bijzonderheden 

psychostimulantia 

methylfenidaat 
kortwerkend  

Generiek, Ritalin® 
Medikinet® 

3-5 uur 
 

slapeloosheid, hoofdpijn, 
nervositeit, soms toename 
prikkelbaarheid, buikpijn, 
droge mond, 
eetlustvermindering, 
tachycardie 

reboundfenomeen 

methylfenidaat 
gereguleerde 
afgifte 

generiek, Concerta® 
 
 
 
Equasim XL® 

12 uur 
 
 
 
 

in zijn geheel innemen, 
dosisconversie met 
methylfenidaat 
kortwerkend 

voor ontbijt innemen 
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Medikinet CR®  8 uur 
8 uur 

tijdens of na ontbijt 
innemen 

dexamfetamine Amfexa® 4-24 uur idem, maar veel vaker en 
heviger 

 

alfa-2-agonisten 

clonidine  Dixarit®  depressie, sedatie,  
hoofdpijn, duizeligheid, 
nachtmerries, obstipatie, 
droge mond  

derde keus 

tricyclische antidepressiva 

imipramine   slaapstoornissen, sufheid, 
angst, hoofdpijn, duizeligheid, 
droge mond, obstipatie 
transpireren, 
gewichtstoename 

derde keus 

nortriptyline  Nortrilen®  

Overige middelen 

atomexetine Strattera® 24 uur buikpijn, verminderde eetlust, 
braken, 
stemmingswisselingen, 
duizeligheid, slaperigheid 

tweede keus 
effect na ± 4 weken. 

bupropion Wellbutrin XR®  slapeloosheid, droge mond, 
hoofdpijn, maagdarmklachten 

 

guanfacine Intuniv®  slaperigheid, dufheid, 
hoofdpijn, buikpijn, 
vermoeidheid 

derde keus  

 

LINKS 

www.balansdigitaal.nl 

www.impulsenwoortblind.nl 

www.trimbos.nl 

www.adhd.nl 

www.steunpuntadhd.nl 

www.thuisarts.nl 

www.medicijnen-op-maat.nl 

http://www.balansdigitaal.nl/
http://www.impulsenwoortblind.nl/
http://www.trimbos.nl/
http://www.adhd.nl/
http://www.steunpuntadhd.nl/
http://www.thuisarts.nl/
http://www.medicijnen-op-maat.nl/

