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Gemiddeld drie of vier Vlaamse kinderen per klas die maandag de schoolbanken
opzochten, hadden 's morgens het medicijn Rilatine geslikt. Rilatine werkt succesvol
bij hyperkinetische of ADHD-kinderen, maar wordt ook meer en meer
voorgeschreven als 'leerpil' voor kinderen die slecht meekunnen. Gevaarlijk,
waarschuwen de kinderartsen.
Rilatine is een amfetamine, die ADHD-kinderen (Attention Deficit/Hyperactivity
Disorder) beter bij de zaak houdt. Gemiddeld één kind per klas lijdt aan ADHD
(hyperactiviteit) of ADD (problematische aandachtsstoornissen). Wat dus wil zeggen
dat twee kinderen per klas Rilatine ongeoorloofd als doping slikken.
"Het probleem is reëel, maar mag zeker niet worden veralgemeend. Rilatinegebruik
is streekgebonden. Het fenomeen doet zich voor in bepaalde lagere scholen, onder
impuls van ouders die mekaar opjutten", vertelt Lieven Lagae van de dienst
Kinderneurologie van het UZ Gasthuisberg (Leuven). "Ze pochen tegen mekaar over
de betere prestaties van hun kind dankzij Rilatine en raden mekaar de dokter aan
die de voorschriften levert. Meestal is het één huisarts die een hele streek
bevoorraadt. Wij kennen de dokters en scholen bijna per naam. Bij het Riziv moeten
ze dat ongetwijfeld ook zien, maar er wordt niets ondernomen."
Lieven Lagae stelt een piek vast in het vijfde en zesde leerjaar van het
basisonderwijs, en later nog in het derde middelbaar. "In de humaniora baart het
lichtzinnig voorschrijfgedrag mij zeker zorgen. Rilatine is in combinatie met xtc een
fantastische drug om de hele nacht wakker te blijven en door te fuiven. Bovendien
remt Rilatine de eetlust, wat bij pubermeisjes tot anorexia kan leiden."
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Niet verslavend
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Rilatine werkt op een aantal hersenstoffen die de aandacht scherpen. ADHDkinderen hebben een tekort aan deze hersenstoffen. Rilatine is niet verslavend. De
stof verdwijnt na vier à zes uren al uit het bloed. ADHD-kinderen nemen daarom 's
morgens en 's middags een pilletje.
Jos De Smedt, voorzitter van de Vereniging voor Vlaamse Huisartsen, pleit voor een
betere diagnosestelling, liefst in samenspraak met een pediater of kinderpsychiater.
"Groot probleem zijn de lange wachtlijsten bij kinderpsychiaters, waardoor
huisartsen onder zware druk komen te staan."
Terug naar resultatenlijst.
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