MEDICATIE

Medicatietrouw bij kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek

en bittere pil?
Tekst: Yaron Kaldenbach, illustraties: BeeldinZicht
Menig ouder wordt tot wanhoop gedreven wanneer een kind de voorgeschreven medicatie, vanwege een psychiatrische aandoening zoals ADHD
of autisme, weigert in te nemen of vergeet. Het lukt
vaak moeizaam hierin verandering aan te brengen.
Onderzoek laat zien dat volledige medicatietrouw
uitzonderlijk is. “Veronderstel daarom medicatietrouw nooit als vanzelfsprekend, zeker bij pubers”,
zegt drs. Yaron Kaldenbach, gz-psycholoog/kinderen jeugdpsycholoog en werkzaam bij Altrecht GGZ
te Utrecht.
In dit artikel geeft Kaldenbach antwoord op de vragen waarom
kinderen en jongeren hun medicatie niet altijd ‘netjes’ innemen
en wat ouders eraan kunnen doen om de medicatietrouw te
bevorderen. Bij het kiezen van een effectieve benadering is het
allereerst van belang te weten waarom kinderen hun medicatie
onvoldoende innemen.

Problemen bij speciﬁeke stoornissen
Bij ADHD worden vaak problemen gerapporteerd rondom
medicatiegebruik. Dat is niet zo verwonderlijk.
Ritalin® bijvoorbeeld moet vrij stipt en enkele keren per dag worden ingenomen. En
dat vraagt nogal wat van kinderen bij wie
structuurloosheid, slordigheid, ongeduld
en vergeetachtigheid kenmerken van de
aandoening zijn.
Bij kinderen met een vorm van autisme zien
we dat ze heel prikkelgevoelig kunnen
zijn. Iets ogenschijnlijk onbelangrijks zoals de kleur of vorm van een pil, capsule
of drankje, kan tot hevig protest leiden. Kinderen vinden de pil te hard of te groot om door te slikken, of
zeggen dat het ‘raar’ in hun mond voelt. Ook zijn ze gevoeliger
dan anderen voor een ‘vieze’ smaak.
Jongeren met een ernstige depressie vinden soms dat ze zulke
dure medicijnen niet waard zijn. Of ze zeggen er niet de energie
voor op te kunnen opbrengen (‘ik heb er de puf niet voor’).

Bijwerkingen
Vrijwel ieder medicijn heeft bijwerkingen. De bijsluiter heeft
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vaak geen positieve invloed op medicatietrouw. In de bijsluiter
worden alle ooit eerder gemelde bijwerkingen weergegeven. Bijwerkingen die ertoe kunnen leiden dat kinderen weerzin tegen
inname ontwikkelingen. Veel gerapporteerde bijwerkingen zijn:
• een versuft gevoel (‘ik word er hartstikke traag van, ik voel
me net een zombie!’)
• reboundverschijnselen (een korte ‘inhaalslag’ van symptomen
op het moment dat het middel uitgewerkt raakt, vaak gerapporteerd bij Ritalin®)
• inslaapproblemen (‘ik lig te stuiteren in mijn bed!’)
• misselijkheid, angsten of tics
• gewichtsveranderingen; zo staat methylfenidaat (bij ADHD)
bekend om het kunnen verminderen van de eetlust, waardoor
je afvalt, en is een bijwerking van Risperdal® (o.a. voorgeschreven bij autisme) dat je er juist enkele kilo’s bij krijgt

Het is belangrijk dat kinderen
snappen wat de werking en het
nut van een medicijn zijn
Kennis over de werking en het belang van
medicatie
Het is belangrijk dat kinderen snappen wat de werking en het
nut van een medicijn zijn en ook reële kennis hebben over
bijwerkingen. Middelen die direct effect hebben, worden beter
ingenomen dan middelen waarbij de werkzaamheid langer op
zich laat wachten. Het effect van Strattera® is bijvoorbeeld vaak
pas na twee weken merkbaar en na vier weken optimaal. Een

Beloning
U kunt het innemen van medicijnen zien als aan te leren
gedrag, net zoals u uw kind een aantal jaren geleden ook
heeft geleerd om zindelijk te worden, zelf de boterham
te smeren en veters te strikken. Ter stimulering van het
medicatiegebruik werken beloningssystemen vooral bij
jonge kinderen vaak erg goed. Belonen kan met stickers,
complimenten, diploma’s, samen iets leuks gaan doen etc.
Minder concreet maar minstens even belangrijk is de sfeer
rondom het medicatiegebruik, zowel thuis, op school als
bij vrienden. Als deze positief, prettig en onbeladen is,
werkt dat stimulerend.
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kind dat vertrouwen heeft in een medicijn en snel positief effect
opmerkt, zal het eerder innemen dan een kind dat nauwelijks
snapt waarom dat pilletje nodig is en binnen enkele uren na
inname ook nog reboundverschijnselen ervaart. Een kind dat de
ernst van zijn aandoening slecht kan inschatten of er weinig last
van heeft, zal zijn medicatie vaker laten staan.
Kinderen met een vorm van autisme hebben dikwijls moeite
met het verwerven van inzicht in de eigen stoornis en het eigen
gedrag. Hierdoor kunnen ze veel minder problemen ervaren
dan hun omgeving. Ook bij kinderen met ADHD, waarbij de
hyperactiviteit/impulsiviteit op de voorgrond staan, heeft soms
iedereen behalve het kind zelf door wanneer medicatie gewenst
is.

Houding van ouders
De meeste ouders weten nog goed wat hun eerste reactie was
toen het onderwerp ‘medicatie’ voor het eerst werd aangekaart.
Velen zijn in eerste instantie terughoudend op dit punt. Mede
gevoed door verhalen uit de media, voelt men zich bevestigd
in het idee dat het gevaarlijk is kinderen medicatie te geven die
‘iets doet in de hersenen’. Herhaaldelijk is de indruk gewekt dat
we bij psychofarmaca te maken hebben met ‘rommel’, ‘troep’
en ‘paardenmiddelen’ die gegeven worden om drukke kinderen
rustig te houden.
De houding van ouders is van grote invloed op de medicatietrouw bij kinderen. Allereerst zijn ouders degenen die het recept
meekrijgen en medicatie bij de apotheek ophalen. Hun invloed
gaat echter verder dan dit logistieke deel. Zij mogen ervan uitgaan dat hun kind weet of aanvoelt of zij als ouders al dan niet
vertrouwen hebben in de medicatie. De gedachten over medicatie en de zin of onzin daarvan klinken door in de opmerkingen
die ouders erover maken. Hun mening is belangrijk voor hun
kind: om die te volgen, danwel ertegenin te gaan.

Steun uit de omgeving
De steun die een kind bij het gebruik van medicatie ervaart,
speelt een belangrijke rol. Een kind dat op school wordt
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uitgelachen als hij in de pauze zijn medicatie inneemt, zal een
negatieve houding ten opzichte van medicatiegebruik ontwikkelen. Complimenten en een positieve sfeer bevorderen juist de
medicatietrouw. Bij jongere kinderen spelen vooral de ouders
hierin een belangrijke rol. Bij pubers worden de leeftijdgenoten
minstens even relevant.
Ook is een goede relatie met de voorschrijvend arts belangrijk
(meestal een psychiater, kinderarts, neuroloog of huisarts). Een
deskundig advies geeft vertrouwen, waardoor de neiging bij het
kind toeneemt zich te houden aan de afgesproken voorschriften.

Pubers
Het innemen van medicatie verloopt beter wanneer een kind het
gevoel heeft dat hij invloed kan uitoefenen op de aandoening,
dat hij de stoornis de baas kan zijn en dat hij iets kan doen om
een ongunstige of nadelige situatie te veranderen. Ontbreekt het
gevoel dat door middel van medicatie de stoornis in de hand gehouden kan worden, dan is de kans kleiner dat medicatie wordt
ingenomen.

Het loopt beter wanneer een kind
het gevoel heeft dat hij de stoornis
de baas kan zijn
Er is geen groep waarbij het zo zorgwekkend gesteld is met
medicatietrouw als bij pubers. Angst, acceptatieproblematiek en
schaamtegevoelens voor de aandoening of medicatie, kunnen
belemmerend werken. Ook het niet ‘anders’ willen zijn speelt
vaak een grote rol.
Daarnaast komt in de adolescentiefase, zoals bij elke jongere,
het losmakingsproces op gang. Op weg naar volwassenheid
gaan jongeren eigen keuzes maken. Hieraan voorafgaand zetten
veel jongeren zich af tegen hun ouders. Het niet innemen van
medicatie kan in dit licht een ‘statement’ richting ouders zijn met
de bedoeling duidelijk te maken dat ‘ik mijn eigen keuzes kan
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maken’, ‘ik de baas ben over mijn eigen lijf/leven’ of dat ‘jij A
zegt, dus ik B doe’.
Pubers worstelen meer dan andere leeftijdsgroepen met hun
identiteit. Het hebben van een stoornis maakt dit proces complexer en als medicatie dan ook nog invloed heeft op het gedrag,
is het voor sommigen helemaal ingewikkeld te ontdekken wie
ze eigenlijk zijn. Er zijn verhalen van pubers bekend die zo door
medicatie veranderden, dat ze van schrik direct stopten, omdat
ze verward waren en niet wisten hoe ze zich moesten aanpassen
aan hun ‘nieuwe identiteit’ (‘Help, ik ben
mezelf niet meer!’).

Wat kunnen ouders eraan doen?
Wat ouders kunnen doen om het medicatiegebruik bij hun kind te bevorderen,
is onder meer afhankelijk van de leeftijd.
Met een 15-jarige puber kun je praten,
bij jonge kinderen zijn ouders gewoon
de baas en moeten ze hun medicatie
innemen, net zoals ze ook hun bedtijd en
spruitjes moeten accepteren.
Belangrijk is allereerst te achterhalen wat het probleem veroorzaakt. Het is goed te realiseren dat kinderen vaak een impliciete
balans opmaken tussen de voordelen en nadelen van medicatiegebruik. Zeker bij pubers speelt dit een belangrijke rol. Medicatie is in eerste instantie gewoon vervelend en lastig: het kost
tijd, energie en moeite, en lokt vaak negatieve reacties van de
omgeving uit. Anders gezegd: ‘Waarom zou ik?’ Medicatietrouw
is pas te verwachten als het gevoel bestaat dat al deze zaken
gecompenseerd worden met bepaalde winst, zoals vermindering van beperkingen, een betere concentratie, minder storend

U mag er van uitgaan dat uw kind
weet of aanvoelt of u al dan niet
vertrouwen heeft in de medicatie
gedrag, minder ruzies/straf, meer vrienden, een reële kijk op de
werkelijkheid, meer complimenten, etc.

Feiten en fabels
Ouders dienen goed op de hoogte te zijn van het middel dat hun
kind krijgt, zodat zij eventuele vragen kunnen beantwoorden.
Een bekende uitspraak over methylfenidaat is bijvoorbeeld dat
het drugs betreft. Methylfenidaat valt inderdaad onder de opiumwet en is een afgeleide van amfetamine. Het beïnvloedt hersengebieden die te maken hebben met gevoelens van euforie en die
ook bij onder meer cocaïneverslaving betrokken zijn. Verslavend
is methylfenidaat echter niet wanneer het volgens voorschrift
wordt gebruikt. Kinderen worden er niet lichamelijk afhankelijk
van, krijgen geen ontwenningsverschijnselen als ze stoppen en
hebben geen steeds hogere dosis nodig om hetzelfde effect te bereiken. Sterker nog, wanneer iemand mede door medicatie zijn
ADHD goed onder controle houdt, is er minder behoefte om zelf
op zoek te gaan naar echte drugs (bijvoorbeeld blowen) als vorm
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Geheugensteuntjes
Veel kinderen willen wel, maar vergeten toch hun medicatie. Afhankelijk van de leeftijd is hierbij een belangrijke
rol weggelegd voor de ouders en de leerkracht. Een aantal
tips om het vergeten van medicatie te voorkomen:
• Stimuleer regelmaat en structuur in het leven van uw
kind, waarbij het slikken van medicijnen plaatsvindt op
vaste momenten, bijvoorbeeld gekoppeld aan maaltijden, tanden poetsen of schoolpauzes.
• Maak zonodig een overzicht van de dagstructuur, bijvoorbeeld ondersteund met pictogrammen, waarop het
medicatiegebruik voorkomt. Hang dit schema op een
centrale plek in huis op.
• Oudere kinderen kunnen hun mobiele telefoon instellen
om dagelijks op bepaalde tijden zelfgekozen herinneringsteksten te krijgen.
• Via internet kunt u zich (tegen betaling) aanmelden
voor ‘sms medicine alerts/reminders’, waarbij een herinnerings-sms wordt toegestuurd (u vindt deze bijvoorbeeld via www.google.nl).
• Ook pillendoosjes, voor enkele euro’s te koop bij apotheken, kunnen behulpzaam zijn. Per dagdeel/tijdstip
kan de medicatie overzichtelijk voor een hele week in
vakjes worden uitgezet.

van ‘zelfmedicatie’. Wanneer methylfenidaat wordt gespoten of
gesnoven is het echter wel verslavend. Concerta® (methylfenidaat
met verlengde afgifte) heeft in vergelijking met Ritalin® (kortwerkende methylfenidaat) het voordeel dat het misbruik tegengaat.
De actieve stof zit zo goed in de capsule ingekapseld, dat het er
niet uit te onttrekken valt voor misbruik.

Maak keuzes samen met arts
Stimuleer, met name bij pubers, een samenwerking tussen
uw kind en de arts. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid,
dus pubers moeten betrokken worden bij beslissingen die hen
aangaan, ook wat betreft medicatie. Stimuleer uw kind zich met
vragen voor te bereiden op het doktersbezoek, zodat hij de kans
krijgt zijn problemen met het middel constructief te bespreken.
Ritalin® is bijvoorbeeld na enkele uren alweer uitgewerkt, wat
de medicatietrouw een groot probleem maakt. Als uw kind dit
lastig vindt, overweeg dan Concerta® vanwege de gereguleerde
afgifte, waardoor eenmaal daagse inname volstaat. Dit middel
wordt tot nu toe echter niet vergoed en het overleg hierover
verloopt moeizaam, waardoor mensen zonder ﬁnanciële ruimte
vooralsnog in het nadeel zijn. Voor jonge kinderen: zie kader
‘beloning’.

Aandacht voor bijwerkingen
Een deel van de kinderen heeft last van bijwerkingen. Kortwerkend methylfenidaat kan bijvoorbeeld de eetlust remmen,
slaapproblemen veroorzaken of reboundeffecten geven wanneer het na enkele uren uitgewerkt raakt. Het is goed dit met
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de arts te bespreken omdat daar wellicht oplossingen voor zijn.
Slaapproblemen kunnen bijvoorbeeld met melatonine of Ritalin®
voor de nacht verholpen worden, als eerdere inpassing in middagdosering of andere oplossingen geen effect hebben gehad.
Reboundverschijnselen kunnen soms verholpen worden door
van medicijn te wisselen. Soms zien we dat kortwerkend methylfenidaat een beter effect heeft op de ADHD-symptomen van een
kind dan de eenmaal daagse alternatieven, of dat de bijwerkingen van alternatieven meer storend zijn. Bij andere medicijnen
zijn bepaalde bijwerkingen vooral aanwezig in de eerste fase van
gebruik en moet je er even ‘doorheen’, bijvoorbeeld bij Strattera®. Ieder lichaam reageert weer anders op een middel.
Net zo goed als een medicijn afgerekend mag worden op
de bijwerkingen, is het ook belangrijk te stimuleren dat het
kind een koppeling legt tussen de medicatie en positieve
(gedrags)veranderingen. Dit versterkt de motivatie voor medicatiegebruik vanuit het kind zelf. Dat werkt beter dan wanneer een
kind het inneemt vanuit een motivatie die buiten hemzelf ligt
(het voor mama doen, of medicatie innemen om van het gezeur
af te zijn zonder de zin ervan in te zien).
Bij grote reserves tegen medicatiegebruik is het aan te bevelen
met de arts een proefperiode af te spreken en naderhand te evalueren of de effecten voldoende zijn om gebruik te continueren.
Starten van medicatie betekent niet dat het kind er voor de rest
van zijn leven aan vastzit. Als na een proefperiode wordt beslo-

ten te stoppen, is in ieder geval bekend waartegen ‘nee’ wordt
gezegd en heeft medicijngebruik een kans gekregen.

Hardnekkig verschijnsel
Bij het gebruik van medicatie wordt van het kind een gedragsverandering gevraagd. Mijn advies hierbij is om geen onrealistisch hoge verwachtingen te koesteren. De kans is namelijk groot
dat ouders op weerstand stuiten, want met name het oudere
kind zal hen erop wijzen dat hij zelf verantwoordelijkheid kan
en mag dragen voor het eigen handelen. Uit studies naar de
behandeling van medicatietrouw bij pubers komt naar voren dat
het een betrekkelijk hardnekkig verschijnsel is. Pubers reageren
soms matig en in ieder geval wisselend op tussenkomst van volwassenen. Omgaan met medicatieontrouw is daarom vaak een
kwestie van uitproberen, vallen en opstaan, positief blijven wanneer je dit nauwelijks nog kunt opbrengen
en worstelen met het ombuigen van de
theorie naar de praktijk.
Ik wens u veel succes bij het aangaan
van deze uitdaging!
Correspondentie:
ykaldenbach@hetnet.nl.

Tips

het zal dan al snel niet meer over de
maar voor het kind wel acceptabel is.
De frustratie en bezorgdheid van ouders
inhoud gaan, maar ontaarden in een • Weeg optimale medische zorg af
over het niet innemen van medicijnen
machtsstrijd waarbij beide partijen
tegen praktische haalbaarheid. Bij
in combinatie met de protesterende
verstarren en de hakken in het zand
kinderen die veel moeite hebben
houding van het kind, maakt dit punt
zetten. In heftige discussies voelt het
met de toedieningsvorm (het drankje
in veel gezinnen tot een hot issue. Een
kind zich al snel als persoon afgewesmaakt vies, de pil is moeilijk door
aantal tips kunnen de discussies hierover
zen en wordt uit het oog verloren
te slikken) is het goed met de arts te
wellicht positief beïnvloeden:
waar het werkelijk om gaat: enkel
overleggen wat alternatieven zijn, en
• Toon begrip voor de motieven van
en alleen het punt dat het vervelend
of het middel ook met iets lekkers
het kind. Neem hem serieus, luister
is dat het kind zijn medicatie niet inmag worden ingenomen, zoals apnaar hem en blijf in gesprek.
neemt.
pelmoes of yoghurt.
• Zorg dat u een veilige sfeer schept
• Bespreek meningsverschillen hierover • Tenzij u alleenstaande ouder bent, is
waarbinnen het bespreekbaar is.
ook bij uw arts of psycholoog/orthohet daarnaast goed om met uw part• Zet de verstandhouding met uw kind
pedagoog. Soms is het verstandig om
ner gezamenlijk de koers te bepalen.
niet op het spel. Laat merken dat u
de optimale medische koers te verPraat erover, steun elkaar, wissel
bezorgd bent, niet boos.Probeer te
vangen met een alternatief (secondelkaar af en maak gebruik van wat
begrijpen, niet te veroordelen.
best oplossing), dat misschien minder
uw kind het beste van ieder van jullie
• Vermijd strijd over medicatie, want
werkt dan een eerste keuze middel,
aanneemt.
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