
Vereniging van Eigenaren 
van de eigenschap 

AD(H)D, dyslexie, dyscalculie



Dure dex campagne
32.000 handtekeningen, op naar de 45.000 !
Amfexa levert per 30 stuks winst op van 27,50 €
Er zijn 20.000 dex gebruikers
Dus…na 21.000 doosjes verkoop ± quitte, 
gemiddeld 3 pillen / dag = per jaar 600 patiënten nodig!
Totaal winst Eurocept 30.000.000€ per jaar…..
Nieuwe dexamfetamine van Tiofarma per 13-5 geregistreerd



Misdiagnostiek
 Bipolair 
 Depressie
 ………Onderdiagnostiek  
 28% onderdiagnose
 Cursus timemangement i.p.v. ADHD
 VrouwenOverdiagnostiek 
 Druk = ADHD

Het AD(H)D Dossier



Op 12 mei  j.l.
bijeenkomst met

Lareb, CBG en NVvP  
Eens over de noodzaak van 

proactieve extra monitoring van ADHD medicaties


Het AD(H)D Dossier



Veiligheid
Voorlichting
Vergoeding

De drie V’s



Veiligheid

Respondenten 848

Medicatie helpt 94%

Bijwerkingen 75%

Onderzoek I&W en Lareb Bijwerkingen AD(H)D med (2015)

I&W: “Onvoldoende kwaliteit voor levenslang gebruik”
Lareb: “Reden om extra te gaan monitoren”



Veiligheid
Werking en bijwerkingen meten

Voorbeeld Diabetes systeem



Veiligheid
Werking en bijwerkingen meten

Voorbeeld Slaapregistratie



Wij vragen:pilot met Black Label Monitoring App

De drie V’s



BLACK LABEL MONITORING APP
helpt patiënt en dokter 
met medicatie en monitoring en ….

Big Data

BijwerkingenFysieke dataMedicatiegebruikArts

Anoniem

ADHD medicijn gebruiker

App levert arts Individual data

Innovatie

Wetenschap

CBG & Lareb



1. Bijwerkingen veilig monitoren
2. Onmiddellijke feedback voor gebruiker
3. Aansluiting op systeem van de arts

Black Label Monitoring App + Wearables



Voorlichting



De AD(H)D  Consulenten
 Implementatie Zorgstandaard
 Bijwerkingen met App volgen
 Voorlichting aan patiënten ...
 …en aan behandelaars
 Eigen kracht patiënten bevorderen

Voorlichting



Eigen bijdrage ………..GEBRUIKER ZELF BETAALT



€ 24.000 pp. p.jr.

Extra Kosten



Stel:  
1% van de bevolking heeft ADHD = 170.000    (!  = 3%)
ADHD-kosten per jaar 170.000 x 25.000 = 4,25 miljard
Stel: 
1% “genezing” door medicatie  besparing € 42.000.000
2% “genezing” door medicatie  besparing € 84.000.000
Investering in ADHD medicatie = € 50.000.000 p.jr.

Kosten/Baten



42% 

29%

Kosten



• verkeersongelukken jaarlijks € 12.500.000.000 (SWOV)
• 11 promille ongelukken door ADHD
• 7,9 promille met medicatie (tov 6 promille niet ADHD)
• 30- 40% minder ongelukken: 76.250.000 - 38.750.000
• 11 ‰ van 12,5 miljard = 1.375.000.000
• 7,9 ‰ = 30-40% reductie = € 412.500.000 - 550.000.000

besparing

Kosten



40% reductie

30% reductie



Minimaal 3 % van de criminelen heeft ADHD
56% wordt niet onderkend 
(Nederlands onderzoek uit 2015)
kosten van criminaliteit per jaar € 24.000.000.000
3% bevolking ADHD  kosten = € 720.000.000
44% onbehandeld, 
bij 40% reductie criminaliteit: 
44 x 0,4 x 720 miljoen = € 126.720.000

besparing/ jaar

Kosten



20% van 3,7 miljard = 740.000.000
Stel …
1% genezing  scheelt € 7.400.000
2% genezing  scheelt € 14.800.000 
5% genezing  scheelt € 37.000.000 
10% genezing  scheelt € 74.000.000

Kosten
verslavingen: kosten per jaar € 3.700.000.000Trimbos  20% van verslavingen = ADHD 



Ongelukken         € 412.500.000
Verslaving € 37.000.000
Criminaliteit  € 126.720.000 __________+€ 576.220.000 per jaar 
Uitgaven ADHD medicatie (25+25 miljoen)€ 50.000.000 per jaarBesparing per jaar       € 526.220.000



http://dexamfetamine.nl/wp-content/uploads/2016/06/gesprek%20Kamercommissie%20VGZ_01062016.mp4

Wat vragen wij de minister
Vraag aan minister Schippers om te bevorderen (door geld en steun) dat er een pilot komt met:
Proactieve, intensieve monitoring met moderne middelen waarbij wij als eigenaren van ADHD de lead hebben. 
Vraag aan minister Schippers om te bevorderen (door geld en steun) dat er een pilot komt met:
Inzet van een ADHD consulent die arts en medicatie gebruiker ondersteunt, voorlicht en begeleidt.
Vraag aan minister Schippers om een speciale ambtenaar op haar departement aan te stellen,
die als portfolio houder ADHD contact met ons als vereniging van eigenaren van ADHD onderhoudt.
Vraag aan minister Schippers om de eigen bijdrage voor ADHD medicatie af te schaffen.

22 juni Kamerdebat 16-17.30 uur


