
Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen? 

Stoppen mag met methylfenidaat. Bespreek het 
met je arts. Een afbouw van het geneesmiddel is 
de beste manier om te stoppen. Op deze manier 
voorkom je dat je mogelijks misselijk wordt of gaat 
trillen of beven.  

Naarmate je ouder wordt kan je ADHD verminderen 
en leer je zelf wanneer je een tabletje nodig hebt 
en wanneer je zonder kan.  

Mag ik alcohol drinken? 

Methylfenidaat kan bijwerkingen veroorzaken zoals 
nervositeit, slaperigheid, angst en duizeligheid. 
Alcohol versterkt deze bijwerkingen nog. Let hier 
dus op met de combinatie, zeker in het begin van 
de behandeling. 

Wat je nog moet weten: 

• Gebruik het geneesmiddel niet als je zwanger 
bent of het wil worden. Ook niet als je borstvoe-
ding geeft. Het geneesmiddel komt in de moe-
dermelk. 

• 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.  
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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 bent vaak afgeleid of verstrooid en kan je aandacht 
niet richten. Je lijkt vaak niet te horen wat er gezegd 
wordt. Je hebt moeite met het plannen en organiseren 
van je taken. Je vermijdt denkopdrachten. Je bent ver-
geetachtig en raakt veel dingen kwijt. Je komt vaak te 
laat en krijgt je taken niet tijdig afgewerkt. 
Of je bent erg druk en onrustig. Je kan moeilijk stilzitten 
of tot rust komen en je met iets bezig houden. Je holt 
jezelf voorbij en hebt geen geduld. Je onderbreekt ande-
ren en hebt moeite om je beurt af te wachten. Je bent 
impulsief, doet voor je denkt en stoort anderen… . Je 
ondervindt problemen in het dagelijks leven, zoals thuis, 
op het werk en in het omgaan met anderen. 

Je hebt hier al sinds je kindertijd last van. 

Als je hier veel hinder van ondervindt zal je arts samen 
met zijn team je een behandeling voorschrijven. Eerst 
probeert men een behandeling zonder geneesmiddelen. 
Dit is meestal een gedragstherapie om zo te leren met 
de aandoening om te gaan. Als dit niet voldoende helpt 
kan je arts je methylfenidaat voorschrijven.  

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 dat je 
rustiger wordt. Hoe methylfenidaat werkt bij ADHD bij 
volwassenen is niet precies gekend. ADHD is bij volwas-
senen geen officiële indicatie. We spreken hier van off-
label gebruik. 

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

Van methylfenidaat bestaan verschillende geneesmidde-
len. 

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®, Methylfenidaat Mylan® of Me-
dikinet®retard beschikbaar in dosissen van 10mg tot 

54mg 

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

Is Methylfenidaat veilig? 

Het is nog onbekend of methylfenidaat veilig is op lan-
ge termijn. Methylfenidaat is minder onderzocht bij 
volwassenen dan bij kinderen. Volwassenen hebben 
een groter risico op bijwerkingen. 

Je mag geen last hebben van  hoge bloeddruk 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. 

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 kan handig zijn om overdag een in-
name te vermijden.  Deze tabletten mag je niet pletten 
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? 

Buikpijn, 
misselijk-
heid, bra-
ken en 
diarree. 

Meestal vermin-
dert deze bijwer-
king na 1 of 2 
weken. Ze tre-
den vooral op in 
het begin van de 
behandeling. 

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

Slapeloos-
heid, 
moeite 
met insla-
pen, ruste-
loosheid 
en hyper-
activiteit. 

Je bent nog te 
wakker 

Bespreek dit met je arts, 
misschien kan het helpen 
om het geneesmiddel 
vroeger in te nemen 

Hoofdpijn   Raadpleeg je arts als je 
er teveel last van hebt. 
Mogelijk kan de dosis 
worden verlaagd. 

Minder 
snel rea-
geren 

Je reactiever-
mogen kan ver-
anderen. 

Onderneem geen risico-
volle activiteiten, zoals 
autorijden, het beklim-
men van een ladder, enz. 
als je last hebt van deze 
bijwerking. 

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. 

Hartklop-
pingen, 
versnelde 
hartslag en 
verhoogde 
bloeddruk 

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

Bespreek dit met je arts 
als je hier last van hebt. 
Je arts zal daarom gere-
geld je bloeddruk contro-
leren. 

Somber-
heid, min-
der le-
venslustig 

  Bespreek dit steeds met 
je arts. Misschien is het 
beter op een ander ge-
neesmiddel over te stap-
pen 


