
KIND & ADOLESCENT

De in deze brochure weergegeven samenvatting is gericht op de aanbevelingen voor de farmacologische  
behandeling van ADHD uit de Spaanse richtlijn (Clinical Practice Guideline on Therapeutic Interventions in Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder {ADHD}), zoals geactualiseerd in 2017.

Farmacologische benaderingen zijn niet voor iedere patiënt met ADHD geïndiceerd. De behandeling vereist een 
veelomvattende en multimodale benadering, inclusief niet-farmacologische opties, die afgestemd is om aan de 
behoeften van iedere individuele patiënt met ADHD te voldoen.

Raadpleeg de volledige richtlijn, aangezien deze brochure niet bedoeld is als een uitputtende lijst van alle aanbevolen 
behandelingen, en deze derhalve ook niet bevat.

Raadpleeg tevens de samenvattingen van producteigenschappen voor in uw land goedgekeurde medicijnen voordat  
u de behandeling met deze farmacotherapieën start.
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Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaars.

Bedoeld voor professionele zorgverleners buiten de Verenigde Staten.

Een samenvatting van aanbevelingen 
voor farmacotherapie uit de Spaanse 
richtlijn 2017

Richtlijn voor klinische praktijken betreffende  
therapeutische interventies bij ADHD



Spaanse richtlijn uit 2017:
  RICHTLIJN VOOR KLINISCHE PRAKTIJKEN BETREFFENDE  

THERAPEUTISCHE INTERVENTIES BIJ ADHD

Samenvatting van aanbevelingen betreffende de keuze van medicatie voor 
kinderen (ouder dan 6 jaar) en adolescenten met ADHD

Farmacologische behandeling van schoolgaande kinderen en adolescenten wordt uitsluitend aanbevolen 
als psychotherapie en/of psychosociale therapie niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, of in het 
geval van ernstig getroffen personen.

AANBEVELINGEN

De voor schoolgaande kinderen en adolescenten met ADHD aangegeven 
medicijnen omvatten LDX, MPH, GXR en ATX.
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Doeltreffendheid LDX ATXMPH GXR

Effectieve behandeling 
van kinderen die ook 
hun kwaliteit van leven 
en hun functioneren 
verbetert

•  Lijkt de symptomen en 
het gedrag bij kinderen 
in het algemeen te 
verbeteren*

•  MPH met verlengde 
afgifte verbetert de 
symptomen aanzienlijk 
bij kinderen van  
6-8 jaar met ADHD

•  Effectief voor het 
verminderen van de 
symptomen van ADHD 
bij kinderen†

•  Gering tot matig effect 
op oppositioneel  
gedrag van jonge  
mensen met ADHD

•  Effectieve behandeling 
bij kinderen en jonge 
mensen

•  Verbetert aanzienlijk 
de kwaliteit van leven 
betreffende aspecten 
die bij kinderen met 
ADHD het zwaarst 
worden getroffen

Veiligheid LDX ATXMPH GXR

Kan leiden tot kleine 
veranderingen in de 
hartslag bij kinderen

De samenvatting van het 
bewijs van de richtlijn 
omvat niet de veiligheid 
van MPH bij kinderen en 
adolescenten

•  Gunstig risico/
voordeel-profiel  
bij kinderen

•  Bijwerkingen zijn veelal 
van voorbijgaande aard

•  Negatieve gebeurte-
nissen zijn doorgaans 
zelflimiterend

•  Relatief goede 
tolerantie bij kinderen 
en jonge mensen

Figuur gemaakt door Takeda

*  De kwaliteit van het bewijs maakt het lastig om de omvang van het effect te schatten
†  De hele dag door, ongeacht wanneer het wordt toegediend

ATX = atomoxetine; GXR = guanfacine; LDX = lisdexamfetamine dimesylaat; MPH = methylfenidaat

De in de richtlijnen aanbevolen behandelingen hoeven niet noodzakelijkerwijs in overeenstemming te zijn met de goedkeuringsstatussen in verschillende landen


