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Meer medicatie ADHD baart zorgen

De afgelopen jaren is het gebruik van het geneesmiddel Ritalin bij kinderen en
jongeren verviervoudigd. Ook blijkt een groeiend aantal jeugdigen met ADHD-achtige
problemen in het hulpcircuit terecht te komen. Toegenomen prestatiedruk en afgenomen
tolerantie van afwijkend gedrag lijken belangrijke oorzaken van de sterk gegroeide
hulpvraag. Hiermee is niet vastgesteld of er sprake is van overbehandeling. Daarvoor
is onvoldoende bekend over gepaste zorg. Hoe dan ook moet veel meer gekeken worden
naar wat zorgverleners, scholen en werkgevers kunnen doen om de problemen van
jongeren het hoofd te bieden. Dit schrijft de Gezondheidsraad in twee vandaag
uitgebrachte adviezen aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, getiteld ‘ADHD: medicatie en
maatschappij’ en ‘Participatie van jongeren met psychische problemen’.

Groeiende hulpvraag
Er is veel discussie over de gestage groei van het aantal jongeren met psychische
klachten, waaronder ADHD-achtige problemen. Die groei gaat gepaard met een
toenemende vraag naar zorg of hulp en een toenemend medicijngebruik.
Hoogstwaarschijnlijk zijn maatschappelijke ontwikkelingen verantwoordelijk voor
toename van de hulpvraag. Zo lijken kinderen en jongeren die minder dan gemiddeld
presteren eerder problemen op school te ervaren. Bovendien worden scholen, ouders en
de GGZ financieel geprikkeld om aan te sturen op een diagnose. Ook lijken afwijkingen
van het gemiddelde steeds minder te worden getolereerd.
Benadering vanuit de zorg
Tot nog toe worden oplossingen voor problemen die jongeren met ADHD en andere
psychische klachten ervaren vooral binnen het zorgdomein gezocht. Voor symptomen
van ADHD helpt medicamenteuze behandeling volgens de Gezondheidsraad op korte
termijn goed. Er kunnen zich echter ook bijwerkingen voordoen, zoals slaapproblemen,
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nervositeit en hoofdpijn. Evenmin is een gunstig effect op lange termijn aangetoond.
Mediatietherapie (ouder- of leerkrachttraining) heeft een gunstig effect op het sociaal
gedrag, evenals op de opvoedvaardigheden van de ouders. In hoeverre de feitelijke
zorgverlening gepast is, dat wil zeggen in de benodigde hulp voorziet zonder inzet van
te zware middelen, is niet vastgesteld. Gelet daarop baart de snelle groei van het aantal
medicatievoorschriften zorgen.
Belang van een bredere aanpak
De Gezondheidsraad vindt het belangrijk om ook andere maatschappelijke sectoren
nauwer bij de problematiek te betrekken. Methoden die zijn ontwikkeld binnen de
zogeheten rehabilitatiebenadering lijken goede kansen te bieden om de participatie van
jongeren met psychische klachten te bevorderen. De effectiviteit hiervan dient echter
nog wel beter te worden onderzocht. Parallel daaraan kunnen ook scholen en
werkgevers, via gerichte coaching en een passende arbeidsorganisatie, eraan bijdragen
dat deze jongeren hun draai in de samenleving weten te vinden, aldus de raad.
De publicaties ADHD: medicatie en maatschappij (nr. 2014/19) en Participatie van
jongeren met psychische problemen (nr. 2014/18) zijn te downloaden van www.gr.nl.
Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt Eert Schoten, tel. 06 46 23 69 98,
e-mail: ej.schoten@gr.nl.
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