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Medicijn Strattera leidt mogelijk tot suïcidaal gedrag, hartaandoeningen en leverbeschadigingen. Dat
blijkt uit een evaluatierapport van dit medicijn.

Door Eveline Bijlsma

AMSTERDAM ADHD-medicijn Strattera zou het risico op suïcidaal gedrag, hartaandoeningen en
leverbeschadigingen verhogen. Dit zegt het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM), dat
beschikt over een gedeelte van het evaluatierapport over dit medicijn. Het middel werd volgens de Stichting
Farmaceutische Kengetallen in 2007 51.000 keer voorgeschreven, voornamelijk aan kinderen.

Het evaluatierapport 'Strattera Risk Benefit Assessment' kwam begin 2006 uit, vijf jaar nadat het medicijn op de
markt verscheen. Op basis van dit onderzoek moest producent Eli Lilly aan de bijsluiter toevoegen dat het middel
het risico op toevallen en hartritmestoornissen verhoogt. In 2004 moesten er al een waarschuwing voor ernstig
leverfalen en suïcidale neigingen worden toegevoegd.

Het NCRM is opgericht vanuit de Scientology Kerk, die zeer sceptisch tegenover medicijngebruik voor psychische
aandoeningen staat. De commissie wilde de rest van het rapport inzien, maar kreeg daar van het College ter
Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geen toestemming voor.

Hanneke Teunisse, woordvoerder van het NCRM, vroeg het rapport twee jaar geleden op. "In plaats van dat de
Wet Openbaarheid Bestuur werd nageleefd, belandde ik in een warrige, lange procedure." Aanstaande maandag
besluit de bestuursrechter in Amsterdam of het CBG inzage moet geven of niet.

In het incomplete rapport, in bezit van deze krant, vallen schokkende cijfers te lezen. Zo meldden zich in 2005 in
een maand 130 Strattera-gebruikers bij Eli Lily met suïcidaal gedrag. Tussen november 2002 en september 2005
werden in totaal 431 gevallen gemeld, waarvan er twintig resulteerden in zelfmoord. Onderzoekers kunnen niet
uitsluiten dat Strattera al aanwezige suïcidale neigingen verergert.

Orthopedagoog Ids Terpstra is benieuwd naar het rapport. Hij is directeur van stichting Balans, vereniging voor
ouders met kinderen met ADHD. "In eerste instantie waren we enthousiast over Straterra, een groot voordeel van
dit middel is dat het niet onder de opiumwet valt. Maar deze signalen maken ons ongerust. Als de uitkomsten van
dit rapport kloppen, zijn we erg kwaad. Openheid is noodzakelijk."

Het is al uitzonderlijk dat dit zestigtal pagina's is vrijgegeven, zegt Jacqueline de Gucht, woordvoerder van het
CBG. "Dit is nog niet de definitieve versie van het Assessment Report. We proberen open te zijn waar we kunnen,
en dat hebben we in dit geval gedaan. Wat we nu nog hebben achtergehouden zijn gegevens over de fabricage
en persoonsgegevens, die mógen we niet vrijgeven."

Strattera-producent Eli Lilly was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.
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