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Guanfacine XR (Intuniv®) 

Een nieuw medicamenteuze belofte voor ADHD ? 
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ADHD volgens DSM 5 

De kernsymptomen van ADHD (aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit) interfereren 

met het functioneren/ontwikkeling of verminderen de kwaliteit daarvan. Zijn minstens 6 maanden 

aanwezig niet passend bij het ontwikkelingsniveau en hebben een negatieve invloed op 

• School 

• Sociaal 

• Werk 

  

Specificeer: 

• Het overwegend onoplettende (ADD) beeld 

• Het overwegend hyperactieve-impulsieve beeld  

• Het gecombineerde beeld (ADHD/ADD) 

 

Verschillen DSM-IV versus DSM-5 : 

1. Oudere adolescenten, volwassenen (17 jaar en ouder) moeten aan 5 symptomen voldoen  

2. Symptomen moeten in minimaal twee milieus aanwezig zijn. 

3 De aanvangsleeftijd van 7 jaar is verhoogd naar 12 jaar. 

4. In de DSM-5 is de ernst van de symptomen gespecificeerd (licht-matig-ernstig). 

 

6 

Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen 
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Richtlijn  

8 Kenniscentrum-kjp, ACAAP 2007, MDR 2007, 

Nice 2016, CADDRA 2018 



Medicatie 

USA, Registratie FDA 

9 

2011 

2009 

2002 



Nederland Registratie 

Kinderen (6-18 jr)      Volwassenen  

 

Methylfenidaat       Methylfenidaat  

 Methylfenidaat IR      Medikinet CR (2017) 

 Methylfenidaat ER       

 - Medikinet CR  (50 %IR/ 50% ER), 2007  

 - Equasym XL  (30 %IR/ 70%ER)   

 - Concerta (22% IR/ 78 % ER) 2003 

 - Methylfenidaat HCL Retard Sandoz 

 - Methylfenidaat HCL Mylan 

 

Atomoxetine (Strattera) 2004     Atomoxetine (2013) 

 

Guanfacine XR (Intuniv) 2016   

10 



Off-label 

• Overige middelen: 

 

• Dexamfetamine 

• Clonidine 

• Bupropion (NDRI) 

• Modafinil 

• SNRI’s: Venlafaxine 

• TCA’s (Nortryptiline, Tofranil) 
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Casus 

 

Meisje 13 jaar 

 

• Diagnose: Gedragstns NAO, ADHD, ouder-kind relatie 

probleem. Enige ASS trekken. Belaste FA: ADHD, 

PDD-NOS (DSM IV) 

• IQ: TIQ 99, VIQ 101, PIQ 98 

 

Therapie niet medicamenteus: 

• Elders: ouderbegeleiding + Medikinet CR. Vanwege 

slaapproblemen melatonine  

• Altrecht: Ouderbegeleiding, dramatherapie, 

systeemtherapie 
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• Medicatie beloop:  

 stemmetjes met methylfenidaat. -> dexamf -> atomoxetine. 

 Houdt nog steeds driftbuien en blijft dromerig 

• 2017: dexamf + atx: blijft dromerig en afwezig, driftbuien, mat. 

• Stop dexamf: veel vrolijker 

• 2018: mph retard en atx : slecht slapen, eetlust ↓, 

aandachtsproblemen 

• Febr 2018 stop Atx, is te duur 

• Maart: start Gfx. 

• Maand 1: vermoeid, na 3 weken beter. Stemming is goed, 

slaapt uitstekend, geen melatonine meer nodig 

• Maand 2 : gaat heel goed, is vrolijk, eet goed, concentratie en 

aandacht zijn beter, planning blijft lastig 
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Werkingsmechanisme Psychofarmaca ADHD 

Methylfenidaat 

 

• Presynaptisch : vooral blokkade heropname 

Dopamine en Noradrenaline. Bindt voornamelijk aan 

DAT (dopamine transporter) in striatum en in 

mindere mate binding aan NET (norepinephrine 

transporter) 

 

• Zorgt voor toename dopamine in PFC, het striatum 

(nucleus accumbens   verslaving risico ↑) 

 

• Mogelijk bij langdurig gebruik up-regulatie DAT in 

striatum: mogelijk leidt dit tot minder effect 
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Amfetamine  

 

 

• Presynaptisch: Blokkeren heropname van Dopamine 

en Noradrenaline door te binden aan DAT en NET 

 

• In neuron: binden aan VMAT (vesicular monoamine 

transporter) en verhogen daardoor afgifte van DA 

 

• Prefrontale cx, Striatum 
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Atomoxetine (Strattera ®) 

  

• Norepinephrine heropname remmer 

 

• Presynaptisch: Heropname blokkade van NET waardoor 

indirect noradrenaline en dopamine stijgt in PFC 

 

• Geen effect op dopamine in striatum of nucleus 

accumbens (verslaving ↓) 

 

• Bij proefdieren ook blokkade NMDA receptoren in 

hippocampus en cortex waardoor glutaminerge 

transmissie wordt beïnvloed. 

 

• Enig overlap met effect van stimulantia 

• Stimuleren D1 en α2- adrenerge receptoren op 

postsynaptische neuronen in PFC 
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α2-adrenerge agonisten 

 

• Clonidine (IR/ER): 

 

• Effect (stimulatie) op 3 verschillende α2-adrenerge 

receptoren: 

 

• α2A, α2B, α2C 

 

• Imidazoline I1 receptor 
 

 

 

 
17 

S. Stahl, Stahls Essential Psychopharmacology 2013, 
Huss e.a. 2015 



α2- adrenerge receptoren 

18 

α2- adrenerge receptoren in hoge concentraties 

aanwezig in prefrontale cx (pfc) , lagere hoeveelheden 

in nucleus accumbens 

 

• α2A : voornamelijk in de prefrontale cortex en 

waarschijnlijk belangrijkste mediatoren van NE 

(Norepinephrine): met name aandacht, 

hyperactiviteit en impulsiviteit 

 

• α2B: in thalamus, waarschijnlijk van belang bij 

sedatieve werking 

 

• α2C: vooral in locus coeruleus. Geassocieerd met 

hypotensieve effecten maar ook sedatie 

Stahl’s essential psychopharmacology, 2013 



Guanfacine (Intuniv®) 

19 



Therapeutische indicaties (SmPC)  

20 

• INTUNIV is geïndiceerd voor de behandeling van 

aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) bij kinderen 

en adolescenten van 6 tot en met 17 jaar oud voor wie 

stimulerende middelen: 

• niet geschikt zijn of 

• niet goed verdragen worden of 

• waarvan is aangetoond dat zij niet effectief zijn 

 

• INTUNIV moet worden gebruikt als onderdeel van een uitgebreid 

behandelprogramma voor ADHD, dat gewoonlijk psychologische, 

educatieve en sociale maatregelen omvat. 

EMA, Productkenmerken  



Werkingsmechanisme Psychofarmaca (IV) 

Guanfacine (Intuniv®)  

Werking nog niet geheel bekend, mogelijk via 3 modi ( met name 

in PFC): 

1. Blokkeren HCN kanaal:  Door stimulatie (selectief agonisme)  

α2A- adrenerge receptor postsynaptisch (15-60 x selectiever 

dan voor α2B, α2C) inhibitie cAMP -> HCN kanaal sluit -> 

versterken connectiviteit van Prefrontale netwerken. Aandacht 

en cognitief functioneren beter 

 

2. Glutamine netwerk zou hyperactiviteit vertonen bij ADHD. Door 

stimulatie van α2A- adrenerge receptoren onderdrukt Gf de 

EPSP’s (excitatoire postsynaptische potential) in pyrimidale 

neuronen -> vermindert glutaminerge transmissie 

 

3. In-vitro onderzoek: mogelijk bevorderen ontwikkeling en 

toename van aantal en dichtheid van dendritic spines 

21 
Wang M e.a.2007, Yi F e.a.2013, Ji XH e.a. 2008, 4 Ren 
WW e.a.2012, Hu J et al 2008, Song ZM et al 2004, 
Huss e.a. 2015 

 

HCN = hyperpolarization-activated cyclic nucleotide 

 



Werkingsmechanisme stimulantia/non-stimulantia 

HCN = hyperpolarization-activated cyclic nucleotide 

Huss, 2016, Arnsten en Rubia,2012 



Guanfacine mode of action hypothesis 3: effect 

on dendritic ultrastructure 

Dendritic spines are post-synaptic 

structures that have been implicated 

in synaptic transmission involved in 

learning and memory in the PFC1–4 

 

Guanfacine has been shown to 

promote the maturation, and 

increase the number and density, of 

dendritic spines of cultured neurons 

from rodent PFC5–7 

1. Dumitriu D et al 2010; 2. Jia H et al 2012; 3. Bock J et al 2014; 4. Smrt RD, Zhao X 2010; 5. Song Z-M et al 2004; 6. Hu J et al 2008; 

7. Ren W-W et al 2012 

PFC, pre-frontal cortex  

dendrite 

dendritic spines 

synapse 

pre-synaptic axon 

axon 



Guanfacine XR (Intuniv®) 

• 10 x zwakker dan clonidine bij het veroorzaken van 

sedatie en verlagen van bloeddruk 

• 25 x potenter bij versterken van prefrontale corticale 

functioneren   

• Piek plasma concentraties (T max) gem 5 uur 

• T ½ gemiddeld 17 uur (bij volwassenen) 

• 1 daags doseren 

• Bindt matig (70%) aan plasma eiwitten 

• Gemetaboliseerd via Cytochroom P450 (CYP) 3A4/A5 

 

24 drugs.com, FDA, Stah, SmPCl 



 Mean peak plasma concentration-time profile of intact INTUNIV after 

 treatment with a single 2 mg dose in children and adolescents with 

 ADHD (n=28)  

Figure adapted from Boellner SW et al 2007 

1. Boellner SW et al 2007 
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Klinische studies effectiviteit  

Guanfacine XR (Intuniv®) 

 

Bij kinderen en adolescenten van 6-17 jr: 

 

• vijf korte termijn placebo gecontroleerde studie 

monotherapie trials (6 – 13 weken) 

• één korte termijn, placebo-gecontroleerde additie trial 

met psychostimulantia (9 weken) 

• drie lange termijn placebo-gecontroleerde trials ( 2 

jaar) 

 

26 Scahill 2001, Biederman 2008, Sallee 2008, Sallee 2009  Connor 2010, Wilens  2012, Hervas 2014, Wilens 2015, 

Newcorn 2016, Huss 2017,  



Effectiviteit : effect sizes 

Effect sizes (ES) : 

lisdexamfetamine, methylfenidaat en amfetamine meest effectief.  

Atomoxetine = Guanfacine 

 

• GFX : ES 0,43 - 0,86 

• MPH/AMP: ES 0,8-1,5 

• Atomoxetine: ES 0,59 -0,67 

• Bij indirect vergelijkend onderzoek mogelijk licht voordeel  

  Guanfacine XR versus atomoxetine 

 

Probleem: 

• Geen direct vergelijkend onderzoeken  

• Symptoomgericht: CGI, ADHD-RS 

• Selectieve populaties 

 

 27 
Medicijnbalans.nl, Kenniscentrum-kjp 
Huss e.a. 2015, Sikirica 2013, Joseph 2017, Hirota, 2014, Coghill 2016 ES: 0,2 klein, 0,5 matig, 0,8 groot 



Effect Sizes Stimulantia – Non-Stimulantia 

28 
APA 2018 
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ES 0,41-0,89 

3 weken instellen 
3 weken 
onderhoud 
3 weken taper 

Dosis 0.09-0,12 
mg/kg 



Effectiviteit volgens NNT (number needed tot treat) 

Ruggiero 2014, meta- analyse  

- 7 RCT’s  

- 1752 patiënten 

• CGI score ≤ 2.  

• 1 = zeer veel verbetering, 2 = veel verbetering 

    

Methylfenidaat: NNT 2,6 

Amfetamine NNT 2,0 

Atomoxetine NNT 3,4 

Guanfacine NNT 3,9 

30 Pharmaselecta.nl, Faraone 2010, Chen 2007 



Effectiviteit Guanfacine vs overige middelen voor 

ADHD  

 

Review Joseph e.a. 2017 

 

• Netwerk meta-analyse 

• 36 RCT’s 

• Zowel direct als indirect bewijs (artikel, congres) 

• Uitkomst: ADHD-RS-IV, CGI-I, CPRS, SNAP-IV 
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Conclusie netwerk meta-analyse 

  

• ADHD-RS: lisdexamfetamine (LDX) > MPH ER > Gfx 

> Atox 

• CGI-I: LDX  >  MPH ER  >  Gfx  >  Atox 

 

• Non-stimulantia: 

• Gfx > Atox op de ADHD-RS echter 

betrouwbaarheidsinterval (CrI) overlapt 

• Stoppen vanwege bijwerkingen: Gfx > Atx 

 

• Bijwerkingen: MPH-IR < MPH-ER < ATX < LDX < Gfx 

 

32 

CrI = Mean credible interval 

Joseph et al, 2017 



33 

Conclusions: Morning or evening GXR administered 
adjunctively to a psychostimulant 
showed significantly greater improvement over 
placebo plus psychostimulant in ADHD 
symptoms and generated no new safety signals. 

Wilens e.a.. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 2012; 
51(1):74–85 
 

ES 0,38 AM 
ES 0,45 PM 
 



Veiligheid combinatie Stimulantia en Guanfacine XR 

34 

Bijwerkingen (AE) : 

 sedatie/somnolentie 

 

Ernstige bijwerkingen: niet het gevolg van medicatie 

 

Cardiovasculair 

 

- pols: - 5,6 BPM 

- Syst BP: -2,2 mmHg 

- Diast BP: -1,2 mmHg 

- ECG: geen afwijkingen, geen QT verlenging 
 

Wilens e.a. J Acad Child Adolesc Psychiatrische 2012 
AE = Adverse Event 



Ochtend of avond dosering 

35 Newcorn JH et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2013; 52(9): 921-930. 



Guanfacine XR bij  subtypes ADHD 

• N= 631 (combinatie van 2 onderzoeken) 

• 6-17 jr 

- ADHD, I/H type:  

- verschil met placebo op ADHD-RS  ADHD, p < 0,011 

- ADHD- I: verschil sign p < 0,02 (sign) 

• ADHD H/I: van 2-4 mg, ES 0,6-0,9 

• ADHD- I: Aandacht: ES 0,5-0,6 

 

 

36 Sallee 2012, J CHILD AND ADOLESCENT 
PSYCHOPHARMACOLOGY, Volume 22, Number 3, 
2012 

ADHD-I, n = 127 ADHD-H/I, n =341 



Cognitieve verbeteringen 

Bilder e.a. 2016 

• 3 groepen: d-MPH, Gfc, d-MPH + Gfc (COMB) 

• werkgeheugen, respons inhibitie, reactie tijd, reactie tijd variabiliteit 

  COMB > Gfc  (s) : werkgeheugen. COMB vs d-MPH (ns) 

  Overige: geen verschil 

 

Stralen JPM, 2018 

• 6-12 jarige met ADHD         

  Gfx + MPH: significante verbeteringen op de BRIEF-P 

   (p= 0,0392) 

 

 

37 JPM Stralen. Journal of Att Dis 2018, jan 
Bilder et al, J Am Child Adolesc Psych, 2016 aug ; 55:667-673 



Guanfacine XR bij andere psychiatrische 

stoornissen 

1. ODD (+ ADHD) 

2. Tics/Tourette 

3. Autisme 

4. Angststoornissen 

5. PTSS 

38 



39 



Guanfacine XR en ODD 

Connor, Findling  e.a. 2010, RCT 

 

Kinderen  6-12 jr,  ADHD + ODD 

 

Op ODD symptomen (subschaal oppositioneel CPRS-R:L)  

• ES 0.59 bij Gfx. (MPH 0,42 , Atomoxetine 0,56) 

• ADHD symptomen: Gfx ES 0.92 

 

• TEAE’s : vermoeidheid (11%), slaperig (50%), hoofdpijn (22%), 

buikpijn , sedatie (13 %) 

 

40 



Effect Sizes Psychofarmaca Disruptieve 

Stoornissen 

McVoy, Findling, clin manual of child and adolescent psychopharmacology, 2017 



 

ADHD + Tics/Tourette 

42 Bloch e.a. 2009 

Scahill 2001 

ADHD en tics 

 

MPH ES 0,28 

Α2-agonist : ES 0,74 

Atomoxetine:  ES 0,32 



• Chronische tic stoornissen, inclusief Tourette (CTD)3  

• Fase 4 trial kinderen  (n = 34)3 

 

• Hyperactiviteit bij ASS2  

• Fase 4 trial kinderen  (n = 62)2 

 

• Angststoornissen1  

• Fase 2 trial kinderen en adolescenten (n = 83)1 

 

• PTTS symptomen4  

• Pilot studie adolescenten (n = 19)4 

 

 

 

43 

GXR trials zonder ADHD  

1. Strawn JR et al. J Child Adolesc Psychopharmacol 2017;27:29-37. 2. Scahill L et al. Am J Psychiatry 2015;172:1197-206. 3. Murphy TK et al. J Child 

Adolesc Psychopharmacol 2017, doi:10.1089/cap.2017.0024 4. Connor DF et al. J Child Adolesc Psychopharmacol 2013;23:244-51. 5. Intuniv SmPC (Europe) 

Jun 2017;  

 



Tics en α2-agonisten  

44 

Weisman e.a. meta-analyse 2013 : 

 

• Onderzoeken met ADHD en Tics, α2-agonisten ES 

0,68, als ADHD geexcludeerd minimaal effect Tics (ES 

0,15) 

• Trials: Placebo - α2-agonisten ES 0,31  

 

Murphy e.a. 2017: 

 

 ES Guanfacine XR = Placebo:  0,35 – 0,38 



Autisme en hyperactiviteit 

45 

Scahill, 2015 

 

RCT (dubbelblind) 

N = 62 

Leeftijd 5-14 jr 

ADHD symptomen ( op ABC Hyperactiviteit subschaal > 24 

8 weken 

 

Resultaat: 

ES ADHD-RS: 2,03 

Op ABC-H: ES 1.67 

CGI: verbetering Gfx 50 % v.s. 9.4 % placebo 

 



Autisme en hyperactiviteit 

46 
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Autisme en ADHD 

48 

Politte e.a. 2018 

 

• Vermindering oppositioneel gedrag 

HSQ-ASD, -44% (Gfx) vs -12 % (Plc) 

 

• CYBOCS-ASD: Repetitief gedrag afname 24 

% vs < 1 % 

 

• Op angst en slaap geen significante 

verbetering 

HSQ-ASD: home situation questionnaire 

CSHQ: Children’s sleep habits questionnaire 

 



Psychofarmaca flowchart ASS en medicatie 

49 
McVoy, Findling, clin manual of child and adolescent psychopharmacology, 2017 

McDougle APA 2018 



Angststoornissen 

Strawn e.a.  2017 

  

 

 

Resultaat: 

50 

Alleen verschil op CGI 

scores < 2 

54 % v.s. 32 % 

 



Guanfacine en PTSS 

Connor, Damion e.a. 2013: Open label pilot study Gfx 

monotherapy (n = 17 ) 

 

• Leeftijd 6-18 jaar 

• 8 weken open label 

• Symptomen: herbelevingen, vermijding, hyperarousal, 

gegeneraliseerde angst, impairment 

• 90 % ADHD, 68 % PTSS, GAS 47 %, Depressie 21 %, 

Separatie AS 11 %  

 

Conclusie 

• Op alle symptomen van PTSS significante verbetering 

• Dosis Gfx lager dan bij ADHD: gem 1.19 mg ± 0,35mg, in avond 

• Slapen beter, minder nachtmerries, vaker droge mond 
 

 

 

 

 

Connor DF et al. J Child Adolesc 

Psychopharmacol 2013;23:244-

51 

51 



Bijwerkingen 

52 
European Child & Adolescent Psychiatry 
https://doi.org/10.1007/s00787-018-1113-4 

 

Long-term safety and efficacy of 

guanfacine extended release 

in children and adolescents with ADHD 

M. Huss e.a. jan 2018 

 

- 2 jaar 

- N = 215, 133 completers 

- 82 % TEAE 

- > 10 % 

- Slaperigheid 36 % 

- Hoofdpijn 29 % 

- Vermoeidheid 20 % 

- Nasopharingitis 12 % 

- Ernstige AE niet gevolg van Gfx 

- agressie n=4  

- Sedatie vooral 1e 3-4 weken 
 



Bijwerkingen 

Sedatie 
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Vitale functies  
Huss e.a. 2018, lange termijn, 2 jaar 

 

N = 207 

Gewicht: n =163 BMI onveranderd 

n = 157 gezond gewicht, 137 bleven die behouden 

8 ,5 % (15) gewichtstoename 

 

Bloeddruk 

Gemiddelde daling vanaf baseline in systolische bloeddruk, 

diastolische bloeddruk en pols waren respectievelijk 0,6 mmHg, 

0.2mmHg en 5.5 bpm. Mn week 3-4 daarna stabilisatie,  

adolescenten > kinderen  
 

ECG: hartslag – 7,6 bpm, gem PR interval  + 3,4 ms ↑,   

  gem QTcF interval  + 0,7 ms 



55 

lengte 

Gem gewicht 

Z-score 

BMI 



bloeddruk, pols 

56 

pols 

Systolische RR 

Diastolische 
RR 



Conclusie cardiovasculaire bijwerkingen 

• Verlaging gemiddelde bloeddruk en pols is bescheiden, 

asymptomatisch en komt overeen met wat de farmacologische 

eigenschappen zijn van de α2- adrenerge middelen 

 

• Na 2 jaar behandelen of stoppen weer terug naar baseline 

 

• Enkele individuen ervaren wél klinische veranderingen in 

bloeddruk en pols. Dus van belang om te monitoren 

 

• Toename van gemiddelde bloeddruk tijdens dosis verlaging  

    monitoren vitale functies bij afbouw 

 

 

57 Escap 2017 



Indicaties voor Guanfacine 

• Onvoldoende respons op stimulantia (30%) 

• Contra-indicaties voor stimulantia (cardiaal, glaucoom 

e.d.) 

• Te veel bijwerkingen op eerdere (non) stimulantia: 

  eetlust verlies, gewichtsverlies, hypertensie, 

 tachycardie, slaapstoornissen 

• Co-morbide stoornissen: 

 Tics, ODD, Angst (?) 

• Bij stoornissen in impulsregulatie: 

 Bij verhoogd risico op middelenmisbruik  

 Over- eten 

 

 58 Huss e.a. 2015 



Contra indicaties Guanfacine XR 

59 



Dosistitratie 

• per 7-14 dagen verhogen om bijwerkingen te verminderen 

(voorkomen) 

• Verhogen op basis van klinische respons en verdraagbaarheid 

• Onderhoudsdosis 0,05-0,12 mg/kg 

• Risico op toename bijwerkingen bij hogere dosis 

• Zowel in ochtend als in avond mogelijk 

• Niet met vetrijke maaltijden: Bij voorkeur nuchter of lichte maaltijd 

• Wekelijks monitoren klachten: slaperigheid, sedatie hypotensie en 

bradycardie 

• 1e jaar: 3 maandelijks controleren op somnolentie, sedatie 

hypotensie, bradycardie, gewichtstoename 

• > 1 jaar: 6 maanden of vaker bij dosisaanpassing 

• Afbouw per 3-7 dagen, niet direct vanwege risico hypotensie 

 

60 SMPC, Caddra 2018, Psyfar 2017 



Dosering 

61 SmPC 



 Interacties I 

62 



Interacties II 

• Anti-epileptica: mogelijk Gfx hoger doseren (inductie CYP 3A4) 

• Antidepressiva: SSRI, ↑ bijwerkingen 

• Antihypertensiva: 

•  β-blokkers: mogelijk ↑ AV-blokkerend effect, risico ↑ rebound 

hypertensie als Gfx acuut wordt gestopt 

• Antipsychotica: ↑ QTc interval 

• CZS : alcohol, benzo’s, barbituraten, antipsychotica 

• Toename sedatie en somnolentie 

• CYP 3A4 inducers/inhibitors: dosis  Gfx ↑↓ 

• Prokinetica (domperidom): ↑ QTc interval 

• QTc verlenging: quinidine, quetiapine, citalopram, atomoxetine 

• Mogelijk ↑ QTc interval 
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Kosten 

64 

Vanaf 1 januari 2018 via TerugBetaalRegeling.nl  

terugbetaling van Intuniv 1, 2 3 en 4 mg.  

 

Van de eigen bijdrage betaalt de patiënt zelf € 40,-per 

verpakking. De overige kosten mag hij/zij declareren 

bij  TBR Nederland. 



Conclusie 

• Guanfacine XR (Intuniv®) is een effectief middel bij de 

behandeling van ADHD bij kinderen en jongeren 6-17 jr. 

• Minder effectief dan psychostimulantia 

• Gelijkwaardig of mogelijk effectiever dan Atomoxetine (op basis 

van indirect vergelijkend onderzoek !).  

• Bijwerkingen: met name sedatie, cardiaal minimaal, voorbijgaand. 

gewichtstoename beperkt 

• Zou na stimulantia de 2e stap kunnen zijn bij co-morbiditeit: 

• ADHD + ODD, ADHD+ Tics, ADHD + Angst (?) 

• Monotherapie als : stimulantia geen optie, onvoldoende 

werkzaam, slaapproblemen, onder/laag gewicht, hypertensie, 24 

uurs-dekking,  

• in combinatie met psychostimulantia 

• Kosten: momenteel goedkoper dan Atomoxetine 

• Bij verhoogd risico op verslaving 

65 



Bedankt voor uw aandacht 

66 



casus leeftijd diagnose 
 

Medicatie VG 
 

Bijwerkingen met Gfx 
 

Effect GFX 

2 11 jr, ♀ ODD, 
ADHD 

methylfenidaat Dexamf ret, 
Strattera,  

Heel moe, slaapt hele dag, 
eet veel 

Eet beter, slaapt beter, 
concentratie beter 

3 15 jr, ♂ 

(2-ling) 
ADHD, 
GTS,ODD 

Risperdal, Abilify, Medikinet 
CR, MPH IR 

moe, concentratie matig,  
RR en pols lager bij begin en 
daarna stabilisatie 

tics iets minder (volgens mdr), 
gedrag beter: 
Stopt 

4 15 jr, ♂ 

(2-ling) 
ADHD, 
GTS, ODD 

Risperdal, Abilify, Medikinet 
CR, MPH IR 
 

Moe, slaapt hele dag, Geen 
effect 
Start RR 111/62 
2e wk: RR 110/54 

stopt 

5 14 jr, ♂ ADHD, 
ODD 

Strattera 
MPH: werd psychotisch 

3e week: bloedneus 
- Vermoeid, hoofdpijn 
- Bij aanvang pols  laag, 

tijdens medicatie pols 41. 
Consult KA: geen zorg. 

- Start RR 100/50, 4e mnd RR 
97/45 

Slaapt beter, eet normaal, minder 
boos, minder vermoeid, kan sneller 
stoppen 

6 9 jr, ♂ ADHD, 
ODD, 
slaapstoorn
is 

Concerta, Dexamf, Medikinet 
CR: somber, prikkelbaar ↑  

Strattera: o.a. huiduitslag 
Clonidine: geen effect 

Slapen niet beter, nog wat 
concentratieproblemen 

Na 6 maanden: 
Rustiger, werkt beter. RR en pols 
=. 
+ mph ir in ochtend 
+ melatonine 
ODD ↓, ADHD onder controle 

 

7 10 jr, ♂ ADHD, 
Angststns, 
ODD 

mph ir, dexamf: stemming ↓, 
Equasym XL: agressie ↑  
Strattera: agressie ↑  

Dexamf: prikkelbaar 

Moe, eet flink, gewicht ↑, 

motivatie problematisch  

1x dubbele dosis: erg suf, 
buikpijn 

rustiger, minder angstig, gaat naar 
SBO 

8 17 jr, ♂ ADHD, 
ODD, 
hechting 

Concerta, MPH:werd somber 
Strattera: agressie 
Dexamf: meerdaags inname 
lukt niet 

Moe, duizelig, nog steeds 
onrust, concentratie blijft 
moeizaam, 
RR ↓ 

Rustiger, minder prikkelbaar, 
slaapt uitstekend, vrolijker, beter 
concentratie dan met andere 
middelen 

9 8 jr, ♂ ADHD, 
ODD, 
Dyslexie 

Concerta bedplassen Dexamf + GFX: 
Rustiger, slaapt beter (+ 
melatonine), eet beter, gedrag 
beter. School tevreden 

10 9 jr, ♂ vnl. ODD Gewicht ↑ Gestopt vanwege onvoldoende 
effect, zwak sociaal systeem 
PM: aanvankelijk goed effect ! 
Slaapt goed 



• Verminderde gevoeligheid als eerst stimulantia en daarna 

atomoxetine (Strattera). Dit lijkt niet op te treden indien niet eerst 

gestart met stimulantia 

• Bij Guanfacine XR geen verschil tussen ‘stimulant naive’ en ‘prior 

stimulant’ gebruik 
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Betrokken gebieden bij ADHD 


