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AANTAL GEBRUIKERS (11 - 20 JAAR) PER GENEESMIDDELGROEP (ATC3) IN 2014 EN VERSCHIL MET 2009.

 

Daling ten opzichte van vijf jaar geleden valt op

De jeugd van tegenwoordig
gebruikt minder antibiotica

Het door tieners veruit meest 
gebruikte geneesmiddel is de  
anticonceptiepil. Vorig jaar 
maakten 340.000 jonge vrouwen 
in de leeftijd van 11 tot en met  
20 jaar gebruik van deze vorm 
van anticonceptie. Bij de niet- 
geslachtsgebonden medicatie 
valt op dat in 2014 minder jon-
geren antibiotica gebruikten dan 
vijf jaar geleden.

In vergelijking met vijf jaar geleden 
geldt voor de meeste, veel door tie-
ners gebruikte geneesmiddelgroepen 
dat het aantal gebruikers niet noe-
menswaardig is veranderd. Toch zijn 
er bij de 11- tot en met 20-jarigen 
een aantal opmerkelijke verschil-
len. In 2014 gebruikten een kleine 
150.000 jongeren uit deze leeftijds-
categorie een antibioticum van het 
penicilline-type. Dit komt neer op 
een daling van 18% ten opzichte van 
2009. Voor twee andere veel gebruik-
te antibioticagroepen zijn de verschil-
len nog groter. Voor zowel de groep 
tetracyclines (onder meer doxycycli-
ne) als die van de macroliden (onder 
meer azitromycine) ligt het aantal 
gebruikers ongeveer 30% lager. Deze 
groepen kennen in 2014 beide onge-
veer 45.000 gebruikers.
Hoewel in 2009 de Mexicaanse griep 
in Nederland rondwaarde, wijkt het 
aantal antibioticagebruikers in dat jaar 
niet tot weinig af van dat in de jaren 
ervoor. Hierdoor is een vergelijking 
tussen 2014 en 2009 op zijn plaats. 
Er is ook een groep antibiotica waar-
van het aantal gebruikers in de afge-
lopen vijf jaar licht is toegenomen. 

Dat zijn de zogenoemde ‘overige 
antibiotica’, die vooral bestaan uit  
typische urinewegantibiotica. Van 
deze groep is het aantal gebruikers 
onder adolescenten met zo’n 7% 
toegenomen tot 60.000 in 2014.

Scheef verdeeld
Deze groep antibiotica kent meer  
dan 97% vrouwelijke gebruikers. Na 
de orale anticonceptiva en de Diane- 
pil is het gebruik van deze groep  
antibiotica het meest scheef verdeeld 
over de beide geslachten. Diane, de 
anti-acne pil met anticonceptieve ei-
genschappen, is onder meer vanwege 
verhoogd risico op trombose de laat-
ste jaren meer dan eens in het nieuws 
geweest. Door de ophef is het aantal 
tienergebruiksters in vijf jaar tijd met 
83% afgenomen tot 8000 in 2014.
Ook adhd-middelen worden binnen 
de gehanteerde leeftijdscategorie in 
sterk verschillende mate door man-

nen en vrouwen gebruikt. Er zijn bij-
na drie keer zoveel mannelijke tieners 
die adhd-middelen gebruiken dan 
vrouwelijke. Het totaal aantal komt 
in 2014 uit op 110.000. Het aantal 
gebruikers van 11 tot en met 20 jaar 
is in de afgelopen vijf jaar met 70% 
sterk toegenomen. De sfk bericht 
regelmatig over de ontwikkelingen 
van het gebruik van adhd-medicatie.

Antihistaminica
Orale antihistaminica, middelen die 
bij allergische aandoeningen waaron-
der hooikoorts worden gebruikt, ken-
nen na de anticonceptiepil de meeste 
gebruikers onder jongeren in de leef-
tijd van 11 tot en met 20 jaar. Vorig 
jaar verstrekten Nederlandse apo-
thekers één keer of vaker een middel 
uit deze groep aan ongeveer 190.000 
mensen in deze leeftijds categorie, 
onder wie evenveel vrouwelijke als 
mannelijke tieners.  

18% minder tieners aan penicilline-antibiotica dan vijf jaar geleden

geneesmiddelgroep (ATC3-code) toepassing
gebruikers 
in 2014 

verschil 
t.o.v. 2009

hormonale anticonceptiva (G03A) anticonceptie 340.000 +3%

antihistaminica (R06A) allergie, hooikoorts 190.000 +1%

ontzwellingsmiddelen in neus (R01A) allergie, hooikoorts 170.000 +3%

nsaid’s (M01A) bij pijn 165.000 -4%

dermatica met corticosteroïden (D07A) o.a. bij eczeem 150.000 +3%

penicillines (J01C) antibiotica 145.000 -18%

sympathicomimetica voor inhalatie (R03A) luchtwegverwijding 110.000 -11%

middelen bij adhd (N06B) adhd 110.000 +71%

dermatica met antimycotica (D01A) schimmelinfectie huid 85.000 +9%

dermatica bij acne (D10A) acne 85.000 0%
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