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sfk vergelijkt aandelen vrouwen en mannen met tien jaar terug

Verhoudingsgewijs
meer vrouwen met adhd

In vergelijking met tien jaar gele
den zijn er opmerkelijke verschil
len tussen mannen en vrouwen 
bij geneesmiddelen bij acne en bij 
adhd. Voor beide groepen geldt 
dat het aandeel voor vrouwen fors 
is toegenomen. Daarvoor zijn 
verschillende verklaringen.

In 2015 zullen de Nederlandse 
apotheken naar verwachting 245 
miljoen keer een receptgeneesmiddel 
verstrekken, 100 miljoen keer (41%) 
is dat voor een man en 145 miljoen 
keer (59%) voor een vrouw. Uitge
drukt in standaarddagdoseringen 
(ddd) zullen apothekers dit jaar 3,8 
miljard ddd’s aan mannen vertrek
ken en 5,0 miljard aan vrouwen, in 
totaal 8,8 miljard. Dat is een stijging 
van 40% in vergelijking met tien jaar 
geleden, toen het om 6,3 miljard 
ddd’s ging. Dit komt overeen met 
een gemiddelde jaarlijkse toename 
van 3,4%. De groei komt voorname
lijk door vergrijzing, de ontwikkeling 
van richtlijnen en het beter volgen 
daarvan. De genoemde stijging was 
voor mannen en vrouwen niet het
zelfde. 
De sfk heeft onderzocht in welke 
geneesmiddelgroepen op atc4 
niveau het gebruik door beide sek
sen sterk verschilt met tien jaar 
geleden. Voor de meeste genees
middelen blijkt die verhouding niet 
of maar beperkt te verschillen voor 
beide seksen. 
Voor een tweetal aandoeningen, 
acne en adhd, zijn opmerkelijke 
verschillen te zien. In beide gevallen 
gaat het om een toename van het 
vrouwenaandeel. De sfk vond geen 
geneesmiddelgroepen waarbij het 

aandeel voor mannen in tien jaar tijd 
zo spectaculair is toegenomen.

Acne
Bij geneesmiddelen bij acne is de 
manvrouwverhouding in tien jaar 
het sterkst gewijzigd. Dat geldt vooral 
voor de retinoïden, zowel in orale 
vorm (d10ba) als voor dermatica 
(d10ad). De aandelen in ddd’s voor 
vrouwen zijn met 21 respectievelijk 
18 procentpunten gestegen. Dit komt 
doordat het gebruik bij vrouwen is 
gestegen en bij mannen ongeveer 
gelijk is gebleven. Dit houdt zonder 
twijfel verband met het feit dat de 
antiacne pil Diane 35 enkele jaren 
geleden in opspraak raakte, waarna 
ook de vergoeding daarvan is gestopt. 
Ook bij een andere geneesmidde
lengroep bij acne, de antibacteriële 
dermatica (d10af), is een toename 

in het aandeel voor vrouwen opge
treden. Die toename bedraagt 5 pro
centpunten en komt niet door meer 
gebruik door vrouwen – ze gebruiken 
zelfs minder dan tien jaar geleden – 
maar doordat mannen nog minder 
gebruiken dan in 2005.

adhd
Een opmerkelijke stijging van het 
‘vrouwenaandeel’ is waarneem
baar bij de groep adhdmiddelen 
(n06ba). Dat aandeel is in tien jaar 
tijd met 10 procentpunten gestegen. 
Absolute cijfers lijken een ander 
beeld te geven. Anno 2015 gebruiken 
mannen nu 30 miljoen meer ddd’s 
aan adhdmiddelen dan tien jaar 
geleden, terwijl die stijging voor vrou
wen 15 miljoen ddd’s bedraagt. Toch 
is het aandeel voor vrouwen gestegen 
van 21% naar 31%.  

PROCENTUELE VERDELING M/V (OP BASIS VAN DDD’S) PER GENEESMIDDELENGROEP (2005-2015).

Bij orale acnemiddelen grootste mutatie in man-vrouwverhouding

 “The moment 
 I picked it up 
 I knew what 
 to do.” *

• Intuïtief in gebruik1–3

• Klaar voor gebruik in 1 stap
• Voor astma en COPD**4

Intuitive by design1–3

  *Spiromax is een intuïtieve inhalator.1-3 Voor de juiste gebruikersinstructie zie de bijsluiter.
 **DuoResp Spiromax is geregistreerd voor gebruik bij volwassenen van 18 jaar en ouder. 
 Zie voor verkorte productinformatie elders in deze uitgave.
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