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Medicatiebeleid bij jongeren

“Na 5 minuten consultatie een  
geneesmiddel voorschrijven  

is nooit een goed idee”

Naast therapie is vaak ook medicatie aangewezen bij de behandeling van patiënten. Medicatie 

voorschrijven gebeurt nooit routineus, maar bij kinderen en jongeren is extra voorzichtigheid 

geboden. Wij gingen te rade bij dr. Leen Van Compernolle en dr. Geert Everaert 

Dr. Leen Van Compernolle: De 
vraag is altijd: wat is goed voor de 
patiënt? Wat werkt? Wat is relevant? 
Medicatie werkt namelijk alleen als 
er een onevenwicht of een tekort is 
in de chemische substanties in de 
hersenen. Je kunt dat niet zien of me-
ten. Je kunt alleen op symptomen af-
gaan en op wat de patiënt vertelt en 
ervaart. Bovendien werkt medicatie 
niet bij iedereen op dezelfde manier. 
Maar als ze werkt, dan helpt ze de 
patiënt ook om therapeutisch meer 
vorderingen te maken.
Bepaalde medicatie vermijd ik so-
wieso. Ik schrijf bijvoorbeeld geen 
slaappillen voor om iemand met 
slaapproblemen beter te laten insla-
pen. Slaappillen gewennen te snel. Er 
bestaat betere medicatie om een ver-
stoord slaappatroon op orde te krij-
gen. En ook andere zaken werken: 

drinken, het piekeren wegnemen, de 
dag achter jou leren laten, een veilig 
gevoel creëren... Pas als dat allemaal 
niet helpt, kunnen we medicatie 
overwegen.

Is er een apart medicatiebeleid 
voor jongeren? Is de aanpak nog 
voorzichtiger dan bij volwass-
enen?

Dr. Geert Everaert: Er is inderdaad 
een apart beleid voor jongeren. De 
meeste medicatie mag trouwens pas 
vanaf 18 jaar voorgeschreven wor-
den. Er bestaat anderzijds ook me-

jongeren. Het bekendste voorbeeld 
is Rilatine bij ADHD.

Dr. Van Compernolle: Ook bij vol-
wassenen zijn we uiterst voorzich-
tig met medicatie, maar inderdaad: 
jongeren zijn extra kwetsbaar. De 
hersenen bij pubers zijn nog in volle 
ontwikkeling.

Dr. Everaert: Daardoor is het effect 
van medicatie op de hersenen an-
ders. Voor een antidepressivum bij 
een min-18-jarige moet je soms een 
dubbele dosis voorschrijven om het-
zelfde effect te bereiken als bij een 
volwassene. Maar wat brengt zo’n 
dubbele dosis teweeg op die herse-
nen in ontwikkeling? Dat weten we 
niet altijd. We moeten daar dus erg 
voorzichtig mee omspringen. Zo-
maar het medicatiepatroon van een 
volwassene kopiëren naar een jon-
gere is onmogelijk. De stelregel blijft 
trouwens: bij voorkeur zonder medi-
catie, alleen als het niet anders kan 
schrijven we geneesmiddelen voor.

Als het effect van medicatie moei-
lijk voorspelbaar is, hoe bepaalt u 
als artsen dan wat, hoeveel, wan-
neer en bij wie?

Dr. Everaert: Er bestaat zeer wei-
nig onderzoek naar medicatie voor 
jongeren. Daarom bouwen we zeer 
voorzichtig op om via ‘trial and er-
ror’ de juiste dosering te bepalen. 
We volgen de patiënt van nabij op. 
Als arts moeten wij in eer en gewe-
ten beslissen welke medicatie we 
voorschrijven. Persoonlijk ben ik 
ervan overtuigd dat 80% van de an-
tidepressiva in ons land ofwel onno-
dig ofwel in een verkeerde dosering 
worden voorgeschreven. Net zoals 
heel veel jongeren onnodig Rilatine 
krijgen, terwijl veel andere jongeren 
gebaat zouden zijn met Rilatine maar 
het niet krijgen.

Waarom gebeurt er niet meer 
onderzoek waarop artsen zich 
kunnen baseren?

Dr. Everaert: Omdat de ethische 
commissies niet toelaten dat er 
onderzoeken gebeuren op minder-
jarigen. En terecht, trouwens. Het 
is een complexe problematiek. De 
Amerikaanse literatuur en guide-
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lines zijn iets toleranter dan de 
Europese, wat ons toelaat te leren 
uit casestudies daar. Ook onder 
psychiaters delen we kennis. Het 
is een kleine wereld en we kennen 
elkaars expertise. Het gebeurt wel 
eens dat ik een collega om advies 
vraag of dat ik opgebeld word voor 
advies. Zo blijven we kritisch en 
alert.

Dr. Van Compernolle: We bespre-
ken ook altijd de medicatie met de 
jongere zelf. Het is belangrijk dat ze 
weten wat ze nemen, welk effect we 
beogen en welk effect de medicatie 
teweegbrengt. Ik sta erop dat ze de 
namen kennen van de medicatie die 
ze nemen. Het maakt deel uit van 
een bewuste strategie. We starten 
bijvoorbeeld met een halve dosis en 
evalueren dan samen met de jonge-
re of de medicatie helpt of niet en 
hoe we eventueel kunnen bijsturen. 
De patiënt wordt op die manier mee 
verantwoordelijk. Dat verhoogt ook 
de therapietrouw. We nemen geen 
beslissingen over het hoofd van de 
patiënt heen. Er is maar één uit-
zondering: paranoïde psychotische 

medicatie weigeren, terwijl die net 
noodzakelijk is.

Komen er nog veel nieuwe genees-
middelen op de markt?

Dr. Van Compernolle: Ja, maar die 
-

dere. In de neuroleptica tegen psycho-
tische stoornissen is wel al een hele 

zonder bijwerkingen zijn haast niet 
mogelijk, maar vandaag zijn ze al een 
stuk veiliger dan vroeger.

Dr. Everaert: Onze kennis van het 
brein is vandaag veel groter dan pak-
weg vijftien jaar geleden. We weten 
beter wat kan en wat niet kan. Wat 
niet wegneemt dat we nog veel niet 
weten. Zeker bij een brein in ontwik-
keling blijft uiterste voorzichtigheid 
geboden. Een grootschalige studie 
heeft onlangs uitgewezen dat bij 
ernstige ADHD medicatie een eerste 
keuze van behandeling kan zijn. Maar 
niet elke vorm van ADHD is gebaat bij 
medicatie. Rilatine is op zich een goed 
product, maar alles hangt ervan af 
hoe je het gebruikt en bij wie. Je kunt 
geen algemeen geldende uitspraken 
doen hierover.

Welk soort geneesmiddelen wordt 
het meest voorgeschreven bij jon-
geren?

Dr. Van Compernolle: Naast Rilatine 
ongetwijfeld antipsychotica en an-
tidepressiva. Deze geneesmiddelen 
zijn immers niet alleen effectief bij 
psychoses en depressies, maar ook bij 
andere aandoeningen. Antipsychoti-
ca worden bijvoorbeeld ook gebruikt 
bij sommige slaapstoornissen zoals 
ernstige nachtmerries als gevolg van 
een trauma. Antidepressiva worden 
ook toegepast bij mensen met ernsti-
ge angststoornissen. En soms gaat een 
ernstige depressie ook gepaard met 
psychotische elementen. Medicatie 
voorschrijven blijft erg complex. Het 
is veel meer dan zomaar een cataloog 
raadplegen. Je hebt inzicht nodig in de 
hele problematiek en je werkt altijd 
met een unieke, individuele patiënt.

Dr. Everaert: Elke klacht moet ernstig 
onderzocht worden. Voor elke patiënt 
nemen wij voldoende tijd. Na vijf mi-
nuten consultatie een geneesmiddel 
voorschrijven is nooit een goed idee.


