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Kinderen met psychiatrische problemen hebben soms 
medicatie nodig. Medicatie kan helpen gedrag te 
reguleren, aandacht en concentratie te verbeteren, of 
starheid en angst te verminderen. Hoewel de 
medicatie die wordt voorgeschreven vaak niet 
geregistreerd is voor jonge kinderen,  is er wel ruime 
ervaring met het voorschrijven van deze medicatie. 
De medicatie wordt dan ‘off label’ voorgeschreven.  
 
Welke medicatie?  
Bij kinderen tot 6 jaar zijn er drie grote groepen 
medicijnen die vaak worden voorgeschreven: ADHD 
medicatie, antipsychotica en antidepressiva. In de 
afgelopen jaren hebben kinder- en jeugdpsychiaters 
hier ruime ervaring mee opgebouwd bij jonge kinderen 
en positieve resultaten gezien.  
 
Off label 
Vaak zijn medicijnen niet voor kinderen geregistreerd 
omdat er voor hun leeftijd te weinig onderzoeken 
beschikbaar zijn. Meestal zijn er dan wel landelijke 
afspraken tussen artsen over welke medicatie ze wel 
en niet voorschrijven aan jonge kinderen. Een kinder- 
en jeugdpsychiater bespreekt altijd met ouders dat een 
middel off label is en schrijft dat op in het dossier.  
 
Wat is het doel van medicatie? 
Medicatie is een van de middelen die uw kind kunnen 
helpen zijn of haar eigen ontwikkelingspad optimaal te 
benutten. Het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de 
psychologische behandeling beter binnenkomt en uw 
kind en u daar beter van kunnen profiteren. Het kan uw 
kind ondersteunen de stemming te verbeteren, minder 
vaak boos of agressief te worden, of iets flexibeler te 
worden. Voor de start van medicatie worden met u als 
ouder de voor- en nadelen zorgvuldig afgewogen. 
 
Hoe ziet de behandeling eruit?  
De medicatie wordt voorgeschreven door kinder- en 
jeugdpsychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters in 
opleiding,  jeugdartsen en verpleegkundig specialisten. 
Voor het starten van medicatie wordt met u besproken 
waarom er aan medicatie wordt gedacht en wat de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
voor- en nadelen daarvan zijn. Afhankelijk van een 
aantal factoren (bijvoorbeeld welke soort medicatie en 
de gezondheid van uw kind) worden er nog een aantal 
lichamelijke controles gedaan, zoals lengte, gewicht en 
het meten van de bloeddruk. Er zijn regelmatig 
controles door middel van telefonische contacten of 
een bezoek op de polikliniek. De werkzaamheid en 
bijwerkingen van de medicatie worden dan besproken 
en waar nodig worden lichamelijke controles gedaan. 
Recepten worden meegegeven of gefaxt naar de 
apotheek. Wanneer er voor medicatie een eigen 
bijdrage in rekening wordt gebracht, wordt dit van 
tevoren besproken. 
 
Na de behandeling  
Soms kan de medicatie na enige tijd weer gestopt 
worden. Er wordt dan samen afgebouwd. Wanneer de 
medicatie nog doorloopt nadat de andere 
behandelingen bij Karakter afgerond zijn, wordt er 
gekeken of de controles overgedragen kunnen worden 
aan uw huisarts (bijvoorbeeld bij ADHD medicatie voor 
kinderen van 6 jaar en ouder) of worden er afspraken 
gemaakt over controles binnen Karakter.  
 
Vragen? 
Neem contact met ons op via 
jongekindUC@karakter.com 
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