Nieuw geneesmiddel bij ADHD: guanfacine
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Guanfacine, Intuniv® (Shire Pharmaceuticals Ireland Limited), tabletten met verlengde afgifte 1, 2, 3 en 4 mg.
De medicamenteuze ADHD-behandeling heeft een enorme vlucht genomen. Methylfenidaat, dexamfetamine en atomoxetine zijn
geregistreerd voor kinderen en jongeren met ADHD, maar horen volgens de richtlijnen pas te worden toegepast wanneer, na
adequate en professionele diagnostiek, niet-medicamenteuze behandeling onvoldoende is. Recent is guanfacine aan het
arsenaal toegevoegd met als aanvullende registratievoorwaarden ineffectiviteit of niet in aanmerking komen van de centraal
stimulerende middelen. Guanfacine blijkt volgens recent door de fabrikant gesponsord onderzoek effectief, met wel een opvallend
hoog percentage placeboresponders en patiënten met bijwerkingen. Omdat guanfacine niet werd onderzocht bij patiënten voor
wie het in Nederland bedoeld is, bewijs van voordeel ontbreekt door ontbreken van een vergelijking met bestaande middelen en
er zorg blijft over bijwerkingen, geeft het Ge-Bu guanfacine op dit moment een ‘+/-‘ als pilwaardering.
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Guanfacine is een selectieve ?2A-adrenerge receptoragonist. Het is geregistreerd voor de behandeling van ADHD
bij kinderen en jongeren indien de behandeling met stimulerende middelen niet effectief is of niet in aanmerking
komt.
De werkzaamheid van guanfacine is tot nu toe niet onderzocht bij patiënten waarvoor dit geneesmiddel in
Nederland is geregistreerd.
De werkzaamheid van guanfacine is weliswaar statistisch significant groter dan placebo, maar ook het aantal
placeboresponders was groot.
Uit een half jaar durende onttrekkingsstudie blijkt dat ook bij continuering van de behandeling met guanfacine
ongeveer de helft van de patiënten stopt met de behandeling door gebrek aan effectiviteit.
De werkzaamheid van guanfacine is niet onderzocht ten opzichte van methylfenidaat of andere bestaande
medicamenteuze behandelingen.
Het aantal patiënten met bijwerkingen tijdens het gebruik van guanfacine blijkt in een meerjarig onderzoek groot
(82,7%)
Conform de registratierichtlijnen heeft guanfacine geen plaats als eerste-keuzebehandeling van ADHD.
Omdat een goede vergelijking met bestaande behandelingen ontbreekt en guanfacine niet is onderzocht in de
populatie waarvoor het is geregistreerd kan de actuele Ge-Bu-pilwaardering niet anders zijn dan ‘+/-‘.
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