
R
italin is een stimulerend middel dat vaak wordt
gegeven aan kinderen met ADHD. Het kan een uit-
komst zijn in ernstige gevallen, nadat men goed de

voor- en nadelen heeft afgewogen. Na het afwegen van wer-
kingen, bijwerkingen, risico’s en mogelijke alternatieven kan
Ritalin zeker een positieve keuze zijn. Maar tegenwoordig
maken weinigen nog zulke afwegingen en worden de pillen
uitgedeeld alsof het snoepjes zijn. Er is sprake van over-
diagnosticering en overmedicatie. Dat komt mede doordat
ADHD zo’n rekkelijke diagnose is (zie blz. 10).

Werkingen

Ritalin (methylfenidaat) is een pepmiddel dat verwant is aan
amfetamine. Het valt daarom onder de Opiumwet en staat
op de lijst van verdovende middelen naast cocaïne. Het is
dus geen onschuldig aspirientje. Ritalin heeft een stimuleren-
de werking op het centraal zenuwstelsel, het vermindert sla-
perigheid en remt de eetlust. Ritalin vermindert hyperactivi-
teit en verbetert de concentratie door een ‘paradoxale wer-
king’ die nog niet wordt begrepen (ZFR 1999). Gebruikers
beschrijven hun ervaring als een afvlakking van emoties en
sommigen voelen zich daardoor ‘zombies’. 

Bijwerkingen en risico’s

Bijwerkingen van Ritalin zijn o.m. anorexia, rusteloosheid,
slapeloosheid, angst, hoofdpijn, verminderde zelfkritiek, psy-
chotische toestanden, ernstige depressie, stijging van de
bloeddruk en hartkloppingen. Groeiremming kan optreden
bij kinderen. De veiligheid van Ritalin op langere termijn is
niet bekend. Ritalin mag niet gebruikt worden bij hartklach-
ten en bij zwangerschap. 

Misbruik van Ritalin als pepmiddel komt in Amerika op
grote schaal voor en heet daar ‘recreatief gebruik’. De pillen
worden vaak gemalen en gesnoven of zelfs geïnjecteerd. Aan
de Universiteit van Pennsylvania, bijvoorbeeld, gebruikt 5%
van de studenten ‘recreatief ’ Ritalin (OHE 2004). Zij noe-
men het ook wel ‘Vitamine R’. 

Langdurig gebruik van Ritalin kan leiden tot gewenning
en afhankelijkheid. Bij het stoppen na langdurig gebruik
moet zorgvuldig worden afgebouwd. Een overdosis Ritalin is
dodelijk.

Explosieve stijging

Ritalin is dus geen onschuldig middel, het kan nare bijwer-
kingen hebben en levert risico’s op. Het dient op zorgvuldige

en terughoudende wijze te worden toegepast. Alle deskundi-
gen zijn het daarover eens. Uit de cijfers blijkt echter geen
terughoudendheid, zie de grafiek.

Het aantal verstrekte recepten voor Ritalin steeg van
66.000 in 1997 naar 300.000 in 2004. Een ongehoorde toe-
name van 354%. Maar de medicalisering van de jeugd gaat
nog verder. Naast de circa 70.000 kinderen die vorig jaar
Ritalin slikten zijn er nog eens 35.000 kinderen met ADHD
of gedragsproblemen die zware antipsychotica kregen zoals
Risperdal. Middelen die nota bene nooit op kinderen zijn
getest. Ook hier doet zich een sterke stijging voor (NOVA, 
8 januari 2005).

Conclusie

Al vier jaar geleden maakte men zich ernstig zorgen over het
te hoge gebruik van Ritalin. Toch blijft de consumptie ervan
explosief toenemen. Bovendien stijgt ook het gebruik van
andere en nog zwaardere middelen sterk. 

Het is niet mijn bedoeling om het gebruik van Ritalin te
verketteren, want soms kan het een zegen zijn (zie ook het
voorgaande interview met Emiel van Doorn). Maar de huidi-
ge cijfers wijzen op ernstige overmedicatie. Duizenden kin-
deren worden onnodig en onzorgvuldig blootgesteld aan
schadelijke chemicaliën. Het is tijd voor (juridische) actie!

✍ Mark Janssen
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Ritalin-gebruik stijgt explosief
Het gebruik van Ritalin nam in Nederland de afgelopen twee jaar met 44% toe. In zeven jaar tijds zijn 

de cijfers verviervoudigd. Elk jaar opnieuw spreken deskundigen hierover hun bezorgdheid uit. 

Over medicalisering van de jeugdzorg.

Grafiek. Ritalin-gebruik in Nederland. Bron: SFK 2003; 2005. 


