
Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen? 

Stoppen mag met methylfenidaat. Het geeft geen 
ontwenningsverschijnselen, maar bespreek het met 
je arts. 

Naarmate je ouder wordt kan je ADHD verminderen 
en leer je zelf wanneer je een tabletje nodig hebt 
en wanneer je zonder kan. Heel waarschijnlijk kan 
je al stoppen tijdens weekends of vakanties. 

Als het goed gaat kan je arts je ook voorstellen om 
tijdens een schoolweek een stop in te bouwen. Zo 
kan je bekijken of je nog verder moet gaan met de 
inname van methylfenidaat. 

Mag ik alcohol drinken? 

Alcohol kan de bijwerkingen van dit geneesmiddel 
doen verergeren. Voor jou is dit niet van toepas-
sing omdat je geen alcohol mag drinken, maar 
(jong)volwassenen moeten hier zeker rekening 
mee houden. 

Wat je nog moet weten: 

• Methylfenidaat is een geneesmiddel op voor-
schrift dat valt onder de wetgeving van de ver-
dovende middelen. Je mag de tabletten niet zo-
maar meenemen naar het buitenland. Vraag je 
arts om je te helpen met het invullen van de 
nodige documenten.  

• Als je een dosis vergat in te nemen, neem dan 
geen dubbele dosis. Wacht gewoon tot het vol-
gende moment van inname. 

Generieken 

Er bestaan generieken. 
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Deze geneesmiddelfolder vervangt de offi-
ciële bijsluiter niet.  

Deze folder werd met de grootst mogelijke 
zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn 
als richtlijn of ten titel van inlichting. Het 
raadplegen of het gebruik van deze folder 
ontslaat de gebruiker geenszins van diens 

verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 
Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Zie-

kenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen 
op generlei wijze aansprakelijk worden ges-

teld door de gebruiker van deze folder.  

Uitgave VZA-psy 2019 

Zijn er zaken niet duidelijk in deze patiëntenfolder, 
vraag dan meer uitleg aan je ouders, begeleider, 
arts of apotheker. 



Waarom werd mij Methylfenidaat voorgeschreven? 

Er werd bij jou ADHD of een aandachtsdeficiëntie-/
hyperactiviteits-stoornis vastgesteld.  

Je hebt moeite om je te concentreren of op te letten in 
de klas, je kan niet lang stilzitten en wil steeds iets an-
ders doen.  

Je voelt je onrustig of je vergeet belangrijke dingen. 
Vrienden, ouders of leerkrachten mopperen op je.  

Misschien herken je dit bij jezelf. Als je hier veel hinder 
van ondervindt zal je arts samen met zijn team en je 
ouders een behandeling voorschrijven. Eerst probeert 
men een behandeling zonder geneesmiddelen. Als dit 
niet voldoende helpt kan je arts je methylfenidaat voor-
schrijven.  

Wat is Methylfenidaat? 

Methylfenidaat is een stimulerend geneesmiddel dat je 
aandacht en stemming kan verbeteren. Deze stof kan 
ervoor zorgen dat je je beter kan concentreren en rusti-
ger wordt. In de klas kan je beter opletten en beter stil-
zitten. Je krijgt zo een gemakkelijkere schooldag. Er zijn 
minder conflicten met klasgenoten en onderwijzers.  

Het effect van het geneesmiddel is slechts tijdelijk. Als 
de tablet uitgewerkt is komen de kenmerken van ADHD 
weer terug. 

Van methylfenidaat bestaan verschillende vormen van 
tabletten. 

Met de kortwerkende tabletten wordt eerst gestart. Deze 
tabletten werken ongeveer 3 tot 5 uur. Vb. Rilati-
ne®10mg, of Medikinet 10 mg® 

De langwerkende geneesmiddelen werken gedurende 8 
tot 12u. vb. Rilatine MR®, Equasym XR®, Concerta®, 
Methylfenidaat Sandoz®, Methylphenidate Mylan® of 
Medikinet®retard, beschikbaar in dosissen van 10mg tot 
54mg 

Jij kreeg de volgende specialiteit voorgeschreven:
…………………………………………………………………………………… 

Is Methylfenidaat veilig? 

Methylfenidaat is een geneesmiddel waarmee men al 
veel ervaring heeft opgedaan. Het is nog onbekend of 
methylfenidaat veilig is op lange termijn.  

De arts mag het voorschrijven aan je als je ouder bent 
dan 6 jaar. Je mag geen last hebben van hoge bloed-
druk of een hartziekte.  

Je arts zal verder nog willen weten welke andere ge-
neesmiddelen je neemt en welke andere medische 
problemen er eventueel zijn bij jou of je familie. 

Je arts zal bij start van de therapie je lengte en ge-
wicht opmeten. Zo kan hij in de gaten houden of je 
goed blijft groeien. Ook meet hij de bloeddruk en hart-
slag. 

In het begin van de therapie ga je om de 2 weken op 
controle bij je arts. Hij blijft je minimaal zien om de 6 
maanden. 

Hoe wordt mij Methylfenidaat toegediend? 

Van de kortwerkende tabletten zal je 2 of 3 keer per 
dag één of twee tabletjes moeten innemen, best sa-
men met voedsel. Neem de laatste tablet niet in na 
16.00u, zo voorkom je dat je slecht slaapt. De tablet-
ten mogen gebroken worden of geplet. 

Van de langwerkende tabletten moet je maar één per 
dag innemen. Dit is handig om overdag op school een 
inname te vermijden. Deze tabletten mag je niet plet-
ten omdat ze langzaam hun inhoud vrijgeven. 

Zijn er bijwerkingen met Methylfenidaat? 

In het begin kan je toch enkele bijwerkingen ervaren. 
Deze zijn meestal niet ernstig en ze verminderen of 
verdwijnen na 1 à 2 weken. Raadpleeg onderstaande 
tabel om te weten welke de meest voorkomende bij-
werkingen zijn en hoe je best reageert. Niet iedereen 
heeft last van bijwerkingen. 

Heb je last van andere bijwerkingen, bespreek ze dan 
met je arts. 

 

BIJWER-
KING 

WAT IS HET? WAT MOET IK DOEN? 

Minder 
eetlust 
hebben 
en ver-
mageren 

Je hebt minder 
zin om te eten. 
Pas tegen de 
avond als het 
pilletje is uitge-
werkt, krijg je 
weer meer hon-
ger. 

Zorg dat je voldoende eet, 
zelfs als je geen zin hebt. 
Probeer wat meer tussen-
doortjes te eten of eet nog 
iets voor het slapengaan. 

Een andere oplossing kan 
zijn om tijdens weekends 
en vakantie geen genees-
middel in te nemen, je gaat 
dan vanzelf weer meer 
eten. Overleg met je arts 
als je te veel zou vermage-
ren. 

Minder 
goed 
slapen 

Je bent s’avonds 
nog te wakker 

Bespreek dit met je arts. 
Misschien kan het helpen 
om het laatste tabletje 
vroeger in te nemen 

Niet 
goed 
groeien 

Dit komt soms 
voor bij kinderen 
die langer dan 
een jaar dit ge-
neesmiddel inne-
men. Na stoppen 
van de medicatie 
herneemt de 
groei weer. 

Bespreek dit met je arts. 
Hij volgt je groei op. Het is 
mogelijk dat je therapie 
wordt aangepast of dat hij 
je doorstuurt naar een kin-
derarts. 

Sufheid, 
minder 
snel 
reageren 

Je reactiever-
mogen kan ver-
anderen. 

Hou hiermee rekening als 
je gaat fietsen, in bomen 
gaat klimmen, enz. 

Veran-
deringen 
in bloed-
druk of 
hartslag 

Ook op je hart 
heeft dit genees-
middel een sti-
mulerende wer-
king. 

Bepreek dit met je arts als 
je hier last van hebt. Je 
arts zal daarom geregeld je 
bloeddruk controleren. 

Droge 
mond 

Je maakt minder 
speeksel aan. 
Hierdoor kunnen 
zich makkelijker 
gaatjes in het 
gebit ontwikke-
len. 

Als je last hebt van deze 
nevenwerking is het be-
langrijk dat je je  tanden 
goed verzorgt. Dus extra 
goed poetsen en flossen. 

BIJWER-
KING 

WAT IS HET? WAT MOET IK DOEN? 

Buikpijn, 
misse-
lijkheid 
en bra-
ken 

Meestal vermin-
dert deze bijwer-
king na 1 of 2 
weken. Je li-
chaam moet nog 
wat wennen aan 
dit geneesmid-
del.  

Meestal helpt het als je 
het pilletje inneemt met 
wat voedsel. Bepreek 
dit met je arts als deze 
bijwerking blijft duren.  


