
De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel 
brengen van geneesmiddelen die methylfenidaat (MPH) bevatten. Het verplicht plan voor risicobeperking 
in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel genomen om een veilig en doeltreffend 
gebruik van geneesmiddelen die methylfenidaat (MPH) bevatten te waarborgen (RMA versie 11/2016).

Methylfenidaat (MPH): artsenhandleiding met betrekking tot het voorschrijven

Inleiding

Methylfenidaat is geïndiceerd als onderdeel van een uitgebreid behandelprogramma voor ADHD 
(aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) bij kinderen van 6 jaar en ouder in die gevallen waarbij 
uitsluitend orthopedagogie onvoldoende blijkt te zijn.

ADHD is een veel voorkomende neuropsychiatrische aandoening bij kinderen en adolescenten. Voor 
ADHD wordt een multimodale behandelmethode aanbevolen, waarbij methylfenidaat (MPH) regelmatig 
wordt voorgeschreven. Zoals bij elke medische behandeling dienen de voordelen en risico’s zorgvuldig te 
worden afgewogen voordat met de behandeling wordt gestart.

Vanwege de stimulerende eigenschappen van MPH en de frequente aanwezigheid van comorbiditeiten 
die in verband worden gebracht met ADHD, is het belangrijk dat MPH-producten op een consistente 
manier en uitsluitend bij de geschikte patiënten worden gebruikt. Hiermee rekening houdend, heeft het 
CHMP (Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik) recent de voorschrijfinformatie voor MPH-
producten herzien en heeft het nieuwe aanbevelingen gedaan.

De begeleidende materialen werden door de fabrikanten van MPH-producten ontwikkeld om 
bewustwording en toepassing van aanbevelingen voor gebruik van MPH te bevorderen.

Wij raden u aan om deze materialen samen met de volledige voorschrijfinformatie van het individuele 
product dat wordt voorgeschreven te gebruiken.

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP 
vooraleer methylfenidaat (MPH) voor te schrijven. 
De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website www.fagg.be , 
rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”.

Doel van dit materiaal (RMA of Risk Management Activities):

Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat informatiemateriaal 
beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars (en patiënten). Deze bijkomende 
risicobeperkende activiteiten hebben als doel een veilig en doeltreffend gebruik van methylfenidaat 
(MPH) te waarborgen en moeten volgende belangrijke onderdelen bevatten: 

• Inleiding tot de aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) Artsenhandleiding met 
betrekking tot het voorschrijven

• Een checklist om door te nemen en in te vullen voorafgaand aan de start van de MPH-behandeling: 
checklist 1 – Methylfenidaat (MPH)-checklist voorafgaand aan het voorschrijven 

• Een checklist om door te nemen en in te vullen tijdens behandeling met MPH: checklist 2 – 
Methylfenidaat (MPH)-checklist voor controle van de lopende behandeling

• Een kaart voor continue controle tijdens behandeling met MPH 

Het doel van de checklists is u een zeer toegankelijke lijst te bieden van punten die u bij uw patiënt moet 
controleren voordat u MPH voorschrijft en tijdens de behandeling.

In alle gevallen geldt dat u voor bijkomende informatie altijd de volledige voorschrijfinformatie en de 
bijsluiter van het individuele product dat wordt voorgeschreven dient te raadplegen.

Methylfenidaat (MPH) als onderdeel van een uitgebreid behandelprogramma

Bij de behandeling van ADHD is het volgen van het juiste onderwijs van essentieel belang en is 



psychosociale interventie gewoonlijk noodzakelijk. Daar waar alleen orthopedagogische maatregelen 
onvoldoende zijn gebleken, moet de beslissing om MPH voor te schrijven gebaseerd zijn op een 
zorgvuldige beoordeling van de ernst van de symptomen van het kind.

Farmacotherapie met MPH is geïndiceerd als onderdeel van een uitgebreid behandelprogramma voor 
ADHD.

Neem het volgende in overweging, om te garanderen dat gebruik van MPH altijd op het bovenstaande is 
gebaseerd:

• De diagnose is gesteld op basis van een zeer grondige beoordeling van de ernst en chroniciteit van de 
symptomen van het kind in relatie tot de leeftijd

• De diagnose is gesteld in overeenstemming met de criteria van de Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders (DSM) of de richtlijnen in de International Classification of Diseases (ICD) en moet 
gebaseerd worden op een volledige ziektegeschiedenis en evaluatie van de patiënt

• Voor een adequate diagnose is het gebruik van medische en gespecialiseerde psychologische, 
opvoedkundige en sociale bronnen noodzakelijk.

Raadpleeg voor bijkomende informatie de volledige voorschrijfinformatie van het individuele product dat 
wordt voorgeschreven.

Melden van bijwerkingen

De gezondheidszorgbeoefenaars worden verzocht de bijwerkingen geassocieerd met het gebruik 
van methylfenidaat (MPH) te melden aan de afdeling Vigilantie van het federaal agentschap voor 
geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg). Het melden kan online gebeuren via www.gelefiche.
be of via de “papieren gele fiche” beschikbaar via het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium en 
via de Folia Pharmacotherapeutica. De gele fiche kan worden verzonden naar het adres Fagg – afdeling 
Vigilantie – Eurostation II – Victor Hortaplein 40/40 – 1060 Brussel, per fax op het nummer 02/528.40.01, 
of per mail naar adversedrugreactions@fagg-afmps.be.


