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Waarschuwing

Geen van de hier besproken medicijnen is geregistreerd 
voor de specifieke indicatie: volwassenen met ADHD en verslaving

methylfenidaat is geregistreerd voor de behandeling van ADHD bij kinderen
dexamfetamine is geregistreerd voor 

de behandeling van ADHD bij kinderen
atomoxetine is geregistreerd voor de behandeling

van ADHD 
bij kinderen en volwassenen



Prevalence ADHD in SUD

Prevalence of ADHD in substance-abusing patients: 
A meta-analysis and meta-regression analysis.

Katelijne van Emmerik - van Oortmerssen
Geurt van de Glind
Wim van den Brink 

Filip Smit 
Cleo L. Crunelle

Robert A. Schoevers
Drug Alcohol Depend. 2012 Apr 1;122(1-2):11-9.

29 studies, including 6689 subjects (4054 adolescents and 2635 adults)
Overall prevalence ADHD in SUD = 23.1% (95% C.I: 19.4% – 27.2%)
Meta-regression analysis:
- lower prevalence of ADHD in primary cocaine dependent subjects 
- higher prevalence of ADHD in studies with DICA or SADS-L
- no effect of age, gender, setting, time-frame, abstinence duration

Study name Statistics for each study Event rate and 95% CI
Event Lower Upper rate limit limit Z-Value p-Value

Clark et al 0,286 0,216 0,368 -4,768 0,000
Garland et al 0,211 0,156 0,280 -6,933 0,000
Grella et al 0,130 0,110 0,152 -20,135 0,000
Hovens et al 0,310 0,200 0,447 -2,668 0,008
Jainchill et al 0,246 0,218 0,276 -13,889 0,000
Latimer et al 0,400 0,321 0,485 -2,308 0,021
de Milio 0,140 0,072 0,256 -4,756 0,000
Molina et al 0,286 0,244 0,333 -8,217 0,000
Novins et al 0,180 0,113 0,274 -5,496 0,000
Stowell et al 0,080 0,051 0,123 -9,961 0,000
Subramaniam etal A 0,330 0,243 0,431 -3,229 0,001
Subramaniam etal B 0,390 0,286 0,505 -1,877 0,061
Szobot et al 0,443 0,324 0,569 -0,888 0,374
Tarter et al 0,199 0,143 0,270 -6,832 0,000
Tims et al 0,380 0,342 0,420 -5,820 0,000
Carroll et al B 0,238 0,165 0,331 -4,980 0,000
Clure et al 0,150 0,099 0,220 -7,223 0,000
Daigre et al 0,200 0,126 0,302 -4,960 0,000
Falck et al 0,099 0,070 0,137 -11,669 0,000
Johann et al 0,213 0,171 0,262 -9,482 0,000
King et al 0,190 0,130 0,268 -6,360 0,000
Levin et al 0,100 0,070 0,141 -11,050 0,000
Modestin et al 0,110 0,062 0,187 -6,574 0,000
Ohlmeier et al A 0,231 0,156 0,328 -4,835 0,000
Ohlmeier et al B 0,541 0,416 0,661 0,640 0,522
Rounsaville et al 0,349 0,297 0,405 -5,130 0,000
Schubiner et al 0,240 0,186 0,304 -6,979 0,000
Tang et al 0,101 0,069 0,146 -10,269 0,000
Wood et al 0,330 0,181 0,523 -1,730 0,084
Ziedonis et al 0,346 0,291 0,405 -4,912 0,000

0,231 0,194 0,272 -10,677 0,000
-1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00

Meta Analysis 0%-50%
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Verslaving
onvermogen schadelijk gedrag onder controle te houden,

ondanks negatieve consequenties
• gebruik van psycho-actieve (op het brein inwerkende) middelen:

alcohol, drugs
• eten en vasten
• sporten
• sex en pornografie
• gokken
• internet
• winkelen

 tolerantie
 onthoudingsverschijnselen



Verslaving in de DSM-5 

afgeschaft: misbruik van een middel substance abuse
afhankelijkheid van een middel substance dependence

vervangen door: stoornis in het gebruik van een middel
substance use disorder (SUD)

met gradatie licht mild
matig moderate
ernstig severe
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experimenteren

maatschappijkultuuropvoeding
stress

problematisch gebruik

OMGEVINGAANLEGKWETSBAARHEID

regelmatig gebruikerfelijkheid

psychiatrischestoornissen

ADOLESCENTIE

CONTROLE
VERLIES

VERSLAVING
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belang van beginleeftijdmiddelengebruik

Vroegere beginleeftijd
 er is iets aan de hand bij het kind

(b.v. psychiatrische stoornis)
en/of bij de omgeving

(b.v. mishandeling, verwaarlozing)
Vroegtijdig gebruik van psycho-actieve stoffen, die inwerken op het Centrale Beloningssysteem van de hersenen, kan op langere termijn belangrijke veranderingen in motivatie veroorzaken.

vroegtijdig begin van middelengebruikis een sterke voorspeller van verslavingsproblemen op volwassen leeftijd
Chambers RA Am J Psychiatry 2003: 160: 1041-1052
McGue M Alcohol Clin Exp Res 2001; 25(8): 1156-1165



Hoe verslavend zijn verschillende middelen ?
Waarschijnlijkheid verslaafd te raken 

na ten minste éénmalig gebruik: 
1 nicotine 32%
2 heroïne 23%
3 cocaïne 17%
4 alcohol 15%
5 stimulantia (speed) 11%
6 benzodiazepinen 9%
7 cannabis 9%
8 pijnstillers 8%

Stahl’s Essential Psychopharmacology, 2008
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ADHD risico-factoren
ontwikkelingsinteractie tussen de symptomen van ADHD (zoals impulsiviteit)
en de gevolgen van ADHD (zoals slechte schoolresultaten) 

• Aard symptomatologie
• risico    bij onrust / impulsiviteit

• Intensiteit symptomatologie
• risico    bij persisteren
• risico    meer ernstige symptomen

• stoornis in executieve functies
• impulsiviteit / onvermogen tot uitstellen / risicogedrag
• niet stilstaan bij  lange-termijn consequenties

• behoefte aan forse stimulatie (verveling)
• Psychologische factoren: zelf-medicatie-hypothese
• Secundaire problemen underachievement demoralisatie negatief zelfbeeld



ernst 
problematisch

middelengebruik

tijd

probleemdrempel 
= controleverlies

beginleeftijd
middelengebruik

ADHD/CD

behandeling 
ADHD

Preventie ?



Vroegtijdige diagnose en behandeling ADHD  voorkomt SUD

(sensitisatie: vermeend drempelverlagend effect voor latere verslaving
psychostimulerende medicatie op ontwikkelende hersenen) 

Biederman, 1999: 56 kinderen > 15 j, follow-up 4 j:
medicamenteuze behandeling (overwegend psychostimulantia) leidt tot vermindering van verslavingsrisico (85%)

Barkley, 2003: 147 kinderen, follow-up 13 j tot volwassen (19-25 j):
geen aanwijzingen voor toename SUD bij behandeling met stimulantia

Wilens, 2003: META-ANALYSE: 6 studies, 674 pten:
Our results suggest that stimulant therapy in childhood is associated with a reduction in the risk for subsequent drug and alcohol use disorders.

Biederman Pediatrics 1999; 104: e20
Barkley Pediatrics 2003; 111: 97-109
Wilens Pediatrics. 2003; 111: 179-85



Biederman Am J Psychiatry. 2008; 165: 597-603.



Stimulant Medication and Substance UseOutcomes - a Meta-analysisK.L. Humphreys; T. Eng; S. S. LeeJAMA Psychiatry. 2013 Jul;70(7):740-9.
Importance Psychostimulant medication is an efficacious treatment for childhood attention-deficit/hyperactivity

disorder, yet controversy remains regarding potential iatrogenic effects of stimulant medication, particularly with
respect to increasing susceptibility to later substance use disorders. However, stimulant treatment was previously
reported to reduce the risk of substance problems.

Objective To meta-analyze the longitudinal association between treatment with stimulant medication during
childhood and later substance outcomes (ie, lifetime substance use and substance abuse or dependence).

Data Sources Studies published between January 1980 and February 2012 were identified using review articles, 
PubMed, and pertinent listservs.

Study Selection Studies with longitudinal designs in which medication treatment preceded the measurement of 
substance outcomes.

Data Extraction and Synthesis Odds ratios were extracted or provided by the study authors. Odds ratios were
obtained for lifetime use (ever used) and abuse or dependence status for alcohol, cocaine, marijuana, nicotine, and
nonspecific drugs for 2565 participants from 15 different studies.

Main Outcomes and Measures Random-effects models estimated the overall association, and potential study
moderators were examined.

Results Separate random-effects analyses were conducted for each substance outcome, with the number of studies 
ranging from 3 to 11 for each outcome. Results suggested comparable outcomes between children with and without 
medication treatment history for any substance use and abuse or dependence outcome across all substance types.

Conclusions These results provide an important update and suggest that treatment 
of attention-deficit/hyperactivity disorder with stimulant medication
neither protects nor increases the risk of later substance use disorders.



Stimulant Medication and Substance Use Outcomes
Meer uitgebreide meta-analyse dan Wilens 2003, groter aantal patiënten 
ook gebruik van ongepubliceerde data
Desondanks nog steeds beperkt aantal onderzoeken
verschil in kwaliteit
longitudinale onderzoeken zijn enorm moeilijk uit te voeren
verschil in follow-up tijd
langere looptijd  ook andere effecten ?
Naturalistisch onderzoek: selectie bias (meer moeilijke patiënten?)
Invloed comorbiditeit?
Invloed leeftijd bij starten medicatie onvoldoende na te gaan
(aanwijzingen voor groter beschermend effect bij vroeger starten medicatie)



Stimulant treatment for attention-deficit hyperactivity disorder and risk of developing substance use disorder
Annabeth P. Groenman e.a.

Background Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) is linked to increased risk for substance use disorders and nicotine dependence.
Aims To examine the effects of stimulant treatment on subsequent risk for substance use disorder and nicotine dependence in a prospective longitudinal ADHD case-control study (505 ADHD patients – 223 healthy controls).
Method At baseline we assessed ADHD, conduct disorder and oppositional defiant disorder. Substance use disorders, nicotine dependence and stimulant treatment were assessed retrospectively after a mean follow-up of 4.4 years, at a mean age of 16.4 years.
Results Stimulant treatment of ADHD was linked to a reduced risk for substance use disorders compared with no stimulant treatment, even after controlling for conduct disorder and oppositional defiant disorder (hazard ratio (HR) = 1.91, 95% CI 1.10-3.36), but not to nicotine dependence (HR = 1.12, 95% CI 0.45-2.96). Within the stimulant-treated group, a protective effect of age at first stimulant use on substance use disorder development was found, which diminished with age, and seemed to reverse around the age of 18.
Conclusions Stimulant treatment appears to lower the risk of developing substance use disorders and does not have an impact on the development of nicotine dependence in adolescents with ADHD.

Free PMC Article



Cumulative lifetime risk for (a) any substance use disorder and (b) nicotine dependence.Survival curves were calculated using Cox proportional hazard regression. 

Groenman A P et al. BJP 2013;203:112-119

©2013 by The Royal College of Psychiatrists



Predicted probability of substance use disorders within stimulant-treated group with attention-deficit hyperactivity disorder. Predicted probability of substance use disorder according to generalised estimated equations model, that included age, gender, and ...

Groenman A P et al. BJP 2013;203:112-119

©2013 by The Royal College of Psychiatrists



Poging tot verklaring
1. Longitudinaal onderzoek ≠ gerandomiseerd prospectief onderzoek

Huidige bevindingen zijn dus niet definitief bewijs 
dat beschermend effect van medicatie niet aanwezig is

2. Meerdere factoren spelen een rol:
- ernst stoornis/comorbiditeit (Conduct Disorder)
- leeftijd bij starten medicatie
3. in ieder geval geen aanwijzingen voor sensitisatie-hypothese
4. In ieder geval is het beschermend effect niet zo makkelijk aan te tonen, ondanks: 

- duidelijke identificeerbare risico-factor
- effectieve behandelingsmogelijkheden
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(medicamenteuze) behandeling van ADHD bij verslaafde patienten 
(tot voor kort) beschikbare onderzoeksgegevens
- geen systematisch, gecontroleerd onderzoek naar de invloed van behandeling van ADHD op de verslaving
- enkel case-reports en (kleinschalige) open onderzoeken          die een positief effect laten zien van ADHD-behandeling op verslaving
- beperkt aantal dubbel-blind, placebo-gecontroleerde studies van medicamenteuze behandeling van ADHD bij verslaving: tegenvallende resultaten

- effect op ADHD: beperkt tot afwezig
- effect op verslaving: afwezig

(tot voor kort) weinig overtuigend bewijsmateriaal
(zelfs dat ADHD in deze patientengroep
behandelbaar is, is nog niet overtuigend aangetoond)
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weinig RCT’s, tot voor kort teleurstellende resultaten
RCT Drug

(location) N Rx Use
+ max dosage

Outcome
ADHD

Outcome
SUD

Schubiner, 
2002

cocaine
(outpatient) 48 MPH 

3 x 30 mg + 0
Riggs,
2004

various
(adolescents) 69 pemoline

75 – 112.5 mg + 0
Carpentier,
2005

various
(inpatient) 25 MPH 

3 x 15 mg 0
Levin,
2006

MMT
(outpatient) 98 MPH 

2 x 20-40 mg SR 0 -
Levin,
2007

cocaine
(outpatient) 106 MPH 1 x 40 mg SR

+ 1 x 20 mg SR 0 (+)
Wilens,
2008

alcohol
(outpatient) 80 atomoxetine

25 – 100 mg + (+)
Konstenius, 
2010

amphetamine
(outpatient) 24 MPH OROS

72 mg 0 0
Thurstone,
2010

various
(adolescents) 70 atomoxetine

up to 100 mg 0 0
Riggs,
2011

various
(adolescents) 303 MPH OROS

72 mg (+) (+)



P Riggs e.a., 2011
indrukwekkend onderzoek !
- groot aantal deelnemers
- beperkte drop-out
- voldoende duur (16 weken)
- gebruik moderne medicatie:
OROS methylfenidaat
tot 72 mg
- ondersteunende behandeling cognitieve therapie voor verslaving
Helaas:
beide groepen verbeterdentav ADHD en verslaving
geen verschil tussen actieve behandeling en placebo



ADHD is goed behandelbaar met medicatiezowel bij kinderen als bij volwassenen 

De beste resultaten werden behaald met patiënten met “zuivere ADHD”
- een duidelijke diagnose
- een positieve familiale anamnese
- minimale/afwezige psychiatrische comorbiditeit: géén verslaving
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Deze patiënten worden ook gerecruteerd voor gerandomiseerd onderzoek,
waarbij patiënten met verslaving vaak nadrukkelijk worden uitgesloten.



Is “ADHD & SUD” een andere stoornis dan “zuivere” ADHD ?
Deze vraag is voorlopig niet goed te beantwoorden.

defitief antwoord wordt pas mogelijk met betere kennis van
- genetica van ADHD en verslaving
- pathofysiologie van ADHD en verslaving
Bij “ADHD & SUD”:
- vaker voorgeschiedenis van ODD/CD
Is de combinatie ADHD + CD een apart subtype ?
- hogere prevalentie comorbide stoornissen

CIRKELREDENERING
Quare Opium facit dormire?

… Quia est in eo Virtus dormitiva.
Molière – Le malade imaginaire



Maakt het type verslaving nog uit ? 

nicotine-verslaving (roken)
- medicatie levert geen positieve bijdrage bij stoppen met roken
- wel verbetering van ADHD bij actieve behandeling 

RCT Drug N Rx Use
+ max dosage

Outcome
ADHD

Outcome
SUD

Winhusen, 
2010 nicotine 255 OROS MPH ++ 0
Kollins,
2014 nicotine 32 lis-dexamfetamine ++ 0
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patiënten met verslaving hebben vaker geen “zuivere ADHD”
bij verslaafde patiënten kunnen ADHD-symptomen ook

veroorzaakt dan wel versterkt worden door:
• verworven hersenletsel (perinatale problemen)(schedel-hersen-trauma)
• negatieve opvoedingsomstandigheden (verwaarlozing/traumatisatie)
• langdurige blootstelling aan multipele psycho-actieve middelen (?)
• comorbide stoornissen (wordt vervolgd)

deze patiënten hebben wel een ADHD beeld (syndroom),
maar (misschien) niet (alleen) de klassieke stoornis

 VERKEERDE DIAGNOSE 
 meest waarschijnlijk: MENGBEELD, waaronder ook ADHD 
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de invloed van psychiatrische comorbiditeitop de behandeling van ADHD
depressie, angststoornis, PTSS, … Cluster B persoonlijkheidsstoornis, …

(somatische problemen) (psychosociale problemen)
rechtstreeks:

verminderde of veranderde effectiviteit van de medicatie
(b.v. depressie, angststoornis)

onrechtstreeks:
invloed op therapietrouw
invloed op abstinentie
invloed op medicatie compliance
(b.v. persoonlijkheidsstoornis) 
aanwezigheid van comorbiditeit zal geen positief en vooral negatief effect hebben op effectiviteit behandeling
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de invloed van de verslaving op de behandeling van ADHD
- negatieve effecten van chronisch druggebruik

op de effectiviteit van ADHD medicatie
(beïnvloeden dezelfde neurotransmitter systemen, m.n. dopamine)

- negatieve effecten van persisterend druggebruik 
tijdens de medicamenteuse behandeling
(mogelijke verklaring voor negatieve resultaten 
van onderzoeken bij ambulante patiënten) 

beide factoren moeilijk te bewijzen en moeilijk te onderzoeken
Klinische ervaring: 
• bij sommige patiënten duidelijke verbetering van de ADHD symptomatologie  

na langdurige abstinentie (> 3 maanden)
• sommige patiënten blijken hogere doses ADHD-medicatie nodig te hebben

(sterkere ontregeling van de dopaminerge neurotransmissie) 



De invloed van medicatiekeuze en dosering
Niet alle medicijnen zijn systematisch onderzocht:
- meeste onderzoek met methylfenidaat
- oudere onderzoeken: kortwerkende preparaten

 problemen met therapiecompliance en betrouwbare werking
niet altijd adequate doseringen

hebben ADHD & SUD patiënten hogere doseringen nodig?
- daarnaast ook onderzoek met atomoxetine
- dexamfetamine tot voor kort niet gebruikt in RCT
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invloed van co-therapie 
Riggs, 2011
Beide groepen toonden verbetering tav ADHD en tavverslaving
waarschijnlijk als gevolg van het gebruik van cognitieve therapie gedurende het onderzoek
Cognitieve therapie blijkt effectief bij de behandeling van ADHD 
Bij sterker effect co-therapie minder ruimte voor verdere verbetering

Safren Behav Res Ther
2005; 43, 831-842
Solanto Am J Psychiatry
2010; 167, 958-968



Lichtpuntje 1

secundaire analyse van resultaten MPH bij rokers met ADHD 
Patiënten met heftiger ADHD bleker vaker abstinentie te bereiken

32
Nunes J Clin Psychiatry
2013; 74(10): 983–990.



Lichtpuntje 1

secundaire analyse van resultaten MPH bij rokers met ADHD 
Patiënten met de grootste verbetering van hun ADHD symptomen bereikten ook vaker abstinentie

33
Nunes J Clin Psychiatry
2013; 74(10): 983–990.



Lichtpuntje 2

degelijk Zweeds onderzoek bij moeilijke patiëntengroep: 54 gedetineerde mannen met een amfetamine-verslaving
gebruik van OROS MPH
in flinke doseringen
tot 180 mg/dag
onderzoeksduur 24 weken!

Konstenius Addiction. 
2014;109(3):440-9.



Lichtpuntje 2 :  effect op ADHD symptomatologie

significante verbetering van ADHD symptomatologie bij actieve behandeling tovplacebo
Deelnemers in actieve behandeling bleven ook beter deelnemen aan onderzoek

(completers: 30%
vs. 7% met placebo)

Konstenius Addiction. 
2014;109(3):440-9.



Lichtpuntje 2 : effect op SUD

Patiënten onder actieve behandeling hadden significant vaker negatieve urine-controles.

Eerste onderzoek van degelijke omvang met:
- positief effect op ADHD symptomatologie
- positief effect op de verslaving

Konstenius Addiction. 
2014;109(3):440-9.



Lichtpuntje 3 :  replicatie !

MAS-XR = Mixed Amphetamine Salts Extended Release
= langwerkende vorm van mengsel D- en L-amfetamine 

onderzoeksprotocol gebaseerd op zelfde principes:
- gebruik stimulans in robuste dosering
- in combinatie met individuele cognitieve therapie   prima retentie 
- 1 week placebo lead-in + 12 weken Levin, JAMA Psychiatry.

2015 Jun;72(6):593-602.
Free PMC Article

RCT Middel N Medicatie
Maximale dosis

Effect
ADHD

Effect
SUD

Konstenius,
2014 amphetamine 54 MPH OROS

180 mg ++ ++
Levin,
2015 cocaïne 126 amphetamine MAS

60 & 80 mg





Lichtpuntje 3 :  vergelijkbare positieve resultaten

onderzoeksprotocol gebaseerd op zelfde principes:
- gebruik stimulans (in dit geval L- en D- amfetamine) in robuste dosering
- in combinatie met individuele cognitieve therapie   prima retentie 
- 13 weken
Resultaten vergelijkbaar overtuigend:
- duidelijke verbetering ADHD symptomen met actieve behandeling (60 mg > 80 mg)
- met actieve behandeling ook hoger percentage abstinentie (80 mg  > 60 mg)

RCT Middel N Medicatie
Maximale dosis

Effect
ADHD

Effect
SUD

Konstenius,
2014 amphetamine 54 MPH OROS

180 mg ++ ++
Levin,
2015 cocaïne 126 amphetamine MAS

60 & 80 mg ++ ++

Levin, JAMA Psychiatry. 2015 Jun;72(6):593-602.



Boodschap voor de praktijk

HET KAN DUS TOCH !
Er zijn wel degelijk patiënten met ADHD en SUD die baat kunnen hebben bij behandeling van hun ADHD, ook voor de aanpak van hun verslaving
De verwachting is dat dit vooral de patiënten zullen zijn:

- met meer ernstige ADHD 
- met duidelijke verbetering van hun ADHD symptomatologie met behandeling

De opdracht is dus: 
- deze patiënten opsporen/identificeren
- en intensief behandelen 



Voor de praktijk 1
ZORGVULDIGE DIAGNOSTIEK 
EN EVALUATIE

- netjes diagnostiek ADHD
- graag met hetero-anamnese
- graag met gestandardiseerdeinstrumenten: DIVA
- goede evaluatie comorbideproblematiek (naast ADHD en verslaving) en invloed ervan op prognose
- zeker bij meervoudige/complexe problematiek: gefaseerd behandelplan
- first things first



Voor de praktijk 2
PATIËNT SELECTIE 

Een gunstige bijdrage van de behandeling van ADHD bij verslavingsproblemen is het meest waarschijnlijk bij: 
- patiënten met duidelijke ADHD
- patiënten met meer ernstige ADHD 
- patiënten met duidelijke motivatie
- gebleken bereidheid/vermogen afspraken na te komen
- voldoende sociale steun
- verdere comorbiditeit/psychosociale problematiek voldoende onder controle
 ga op zoek naar deze patiënten 
 wees meer terughoudend wanneer deze factoren niet aanwezig zijn



Voor de praktijk 3
CONTROLE OVER DE VERSLAVING
geen wezenlijke bijdrage medicamenteuze behandeling ADHD te verwachten
bij blijvend middelengebruik

 belang ABSTINENTIE 
abstinentie monitoring

nastreven abstinentie is ook graadmeter voor commitment patiënt 
POLDERMODEL (alcohol/softdrugs)



Voor de praktijk 4
proefbehandeling met verschillende medicijnen, in de gebruikelijke volgorde:

1. langwerkend methylfenidaat
1. dexamfetamine …
3. atomoxetine
4. bupropion
5. andere middelen: imipramine, venlafaxine

zorgvuldige proefbehandeling: geindividualiseerde medicamenteuze behandeling
- voldoende lang
- voldoende hoog gedoseerd
bij stimulantia: ook hogere doseringen dan gebruikelijk, indien noodzakelijk
- regelmatige controle (ook via telefoon/mail)
- bij voorkeur objectieve evaluatie effect (scoringslijsten, UCs)



CAVEAT :  Hogere doseringen kortwerkende stimulantia

risico-medicatie bij risico-groep
Risico op misbruik psychostimulantia is steeds aanwezig 

 STRINGENT RISICO MANAGEMENT
- patiënt selectie
- werken aan betrouwbare therapeutische relatie
- toets: abstinentie monitoring
- regelmatige controle
- inschakelen derden en apotheek
- enkel verderzetten bij geobjectiveerde effectiviteit (b.v. urine-controles)

45

REALLY ?
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Lys-dexamphetamine ( Pro-drug)

Site of cleavage

l-lysine d-amphetamine

+
H  N2

O
NH

NH2

CH3 H  N2
O

OH

NH2

H  N2

CH3

Lysdexamphetamine
(Vyvance)



Voor de praktijk 5

GEINTEGREERDE BEHANDELING :  NIET ENKEL MEDICATIE !
naast medicamenteuze behandeling:
1. verdere aanpak ADHD: voorlichting/cognitieve therapie
2. behandeling verslaving
3. behandeling comorbide psychiatrische problemen
4. behandeling psychosociale problemen

Voorbeeld: cognitieve therapie voor volwassenen met ADHD en SUD 
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Conclusie

succesvolle behandeling van ADHD bij verslaafde patiënten 
is dus niet zo eenvoudig,
maar het is wél mogelijk,

(maar niet voor alle patiënten).
het geheim van de smid :  OP ALLE DETAILS LETTEN !

basis = goeie therapeutische relatie
- belang abstinentie
- geïntegreerde aanpak ADHD en verslaving
- geïndivualiseerde medicamenteuse behandeling
- adequate psychosociale ondersteuning
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