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Jonge Belgen verkeren over het algemeen in betere gezondheid dan de oudere:  
6 op de 10 jongeren onder de 24 jaar verklaren in ‘uitstekende gezondheid’ te zijn, 
tegenover 4 op de 10 bij de ouderen. Achter dat schijnbaar goede nieuws schuilen 
echter grote individuele verschillen en nieuwe problemen bij onze jeugd, vooral 
psychologische. Met welke gezondheidsrisico’s krijgen onze jongeren te maken?  
De Onafhankelijke Ziekenfondsen vroegen het aan de Belgen*.

Hoe gaat het met 
onze jongeren?

DOSSIER

* De enquête van Dedicated werd online afgenomen bij een representatieve schaal voor de Belgische bevolking, bestaande uit 1.061 personen (juni 2017). Alle deelnemers 
gaven aan dat ze minstens 2 keer een arts geraadpleegd hadden in de laatste 12 maanden. 

Drugs & alcohol
Vraag de Belgen, alle generaties 
samen, naar de risicofactoren voor de 
gezondheid van jongeren (in volg-
orde van ernst) en ze antwoorden het 
volgende:
• Consumptie van drugs: 50%
• Alcoholconsumptie: 41%
• Afhankelijkheid van schermen: 38%
• Slechte voeding: 24%
• Mentaal lijden (laag zelfbeeld, ...): 

20%

Gezondheid als thema aan de eettafel
Goed nieuws: 6 op de 10 Belgische gezinnen hebben het ‘zeer regelmatig’ 
(15%) of ‘vrij vaak’ (47%) over gezondheid. Zowel jongeren als ouderen 
spreken spontaan over dit onderwerp aan de eettafel. In gezinnen die 
op zijn minst af en toe over gezondheid praten, komen de volgende vijf 
thema’s het meest aan bod (geciteerd door meer dan de helft van de 
deelnemers aan de enquête):

• Kwaliteit van de voeding: 73%

• Moreel welzijn / geestelijke gezondheid: 57%

• Kostprijs van geneeskundige verzorging: 56%

• Aandacht voor het gewicht: 54%

• Sport en fysieke activiteit: 52%

Onderwerpen die maar zelden aan bod komen, zijn de consumptie van 
drugs (11%) en de afhankelijkheid van schermen (13%). Ook aan siga-
retten en alcohol maken gezinnen maar weinig woorden vuil (slechts 
29% van de deelnemers aan de enquête praat hierover), terwijl roken en 
alcoholmisbruik wel een grote impact hebben op de gezondheid van de 
jongeren... Gaat het om schaamte of is het gewoon de natuurlijke weer-
stand om ‘gevoelige’ onderwerpen aan te kaarten? 

Alcoholconsumptie bij jongeren 
onder de 18 jaar verbieden

Welke prioritaire maatregels zou de 
overheid volgens de Belgen kunnen 
nemen om de alcoholconsumptie 
van de bevolking te verminderen? De 
jongeren tonen zich minder tolerant 
dan de oudere deelnemers aan de 
enquête. Voor de 18- tot 24-jarigen 
moet:
• de repressie opgevoerd worden 

(alcoholcontroles, ...): 34%
• de alcoholconsumptie volledig 

verboden worden onder de 18 jaar: 
26%

• de verkoop van alcohol in tanksta-
tions verboden worden: 17%

Raadplegingen bij de psycholoog beter terugbetalen
Mentaal lijden staat bij jongeren op nummer één van de 
bezorgdheden. Logisch dus dat de 18- tot 24-jarigen (41%) meer 
dan de rest van de bevolking (31%) vinden dat geestelijke ziek-
tes als eerste aangepakt zouden moeten worden in ons gezond-
heidssysteem. Wat betreft de maatregels om psychologische 
problemen te verminderen of te voorkomen, vindt de helft van 
de jongeren (49%) dat begeleiding door een psycholoog beter 
terugbetaald moet worden.
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Jongeren, een ‘fragiele’ groep die eerst beschermd moet worden
Investeringen van de overheid in de gezondheid van de ‘kwetsbare’ bevolkings-
groepen (doelgerichte informatiecampagnes, betere terugbetaling van verzor-
ging) kunnen duidelijk op de goedkeuring van de Belgische bevolking rekenen. 
Van de 9 geïdentificeerde bevolkingsgroepen in de enquête, werden er 6 goed-
gekeurd door meer dan 60% van de burgers, jongeren inbegrepen: 
• Mensen die lijden aan zeldzame ziektes: 83%
• Kinderen die onder de armoedegrens leven: 81%
• Jongeren in het algemeen (onder de 18 jaar): 74%
• Alleenstaande vrouwen met kinderen: 69%
• Zwangere vrouwen (prenatale zorg): 65%
• Daklozen: 64%

Ziektes voorkomen? OK 
voor meer beperkingen en 
verplichtingen
De meerderheid van de Belgen (8 
op de 10), ook de jongeren, vindt 
dat de preventie van ziektes in 
de eerste plaats onze individuele 
verantwoordelijkheid is (we kun-
nen bv. kiezen om niet te roken, 
weinig te drinken, te sporten).  Je 
zou denken dat jongeren in hun 
volle puberteit zouden rebelleren 
tegen regeltjes, maar de Belgische 
jeugd is massaal voorstander van 
preventiemaatregels die de over-
heid oplegt. Om welke maatregels 
gaat het?  
• Verbod om te roken in het bijzijn 

van kinderen: 78%
• Verbod om bepaalde pesticides 

te gebruiken: 75%
• Bepaalde opsporingen verplicht 

maken (kanker, ...): 69%
• Volledig verbod op de verkoop 

van alcohol aan jongeren onder 
de 18 jaar: 66%

• Bepaalde vaccinaties verplicht 
maken: 64%

Zonnebanken of de verkoop van 
snoepgoed in scholen verbieden 
kan daarentegen op weinig bijval 
rekenen (slechts 38% van de jon-
geren is voorstander).

Afhankelijkheid van schermen en mentaal lijden

Hebben de Belgen de indruk dat onze overheden met bepaalde problemen 
onvoldoende of zelfs helemaal geen rekening houden om onze jongeren (-18 
jaar) gezond te houden? Onze landgenoten haalden de volgende risico factoren 
aan, in volgorde van ernst of schadelijkheid:
• Afhankelijkheid van schermen: 42%
• Consumptie van drugs: 40%
• Alcoholconsumptie: 38%
• Slechte voeding: 36%
• Pesten (op school, sociale media, ...): 35%
Bij deze vraag valt het op dat de jongste deelnemers aan de enquête het niet 
eens zijn met de oudere. De 18- tot 24-jarigen vinden vooral dat de overheden 
bij de preventie van gezondheidsproblemen bij jongeren onvoldoende rekening 
houden met mentaal lijden (38%), falen op school (33%) en het minderwaardig-
heidsgevoel dat ermee gepaard gaat (34%) en pestgedrag (33%). 
Moeten we hieruit besluiten dat we psychisch lijden bij jongeren onderschatten? 
Uit de enquête van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt duidelijk een echte 
generatiekloof: de oudere deelnemers aan de enquête hebben de neiging om de 
omvang van het geestelijk lijden bij jongeren te onderschatten. Ze maken zich 
veel meer zorgen over een ander recent fenomeen, namelijk de afhankelijkheid 
van schermen. Meer dan de helft van de 55-plussers (53%) vindt dat de versla-
ving van jongeren aan hun smartphone en tablet een grote bedreiging vormt 
voor hun gezondheid.
Meerdere studies bevestigen deze bezorgdheid: schermafhankelijkheid zou 
bij bepaalde jongeren zorgen voor stress en angst bij het idee om gescheiden 
te worden van de apps waar al hun (echte of virtuele) contacten plaatsvinden 
met vrienden en familie. Meerdere uren per dag aan het scherm van hun gsm of 
laptop gekluisterd zijn veroorzaakt gevoelens van isolement en depressie. In die 
mate dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beslist heeft om gameversla-
ving officieel als ‘ziekte’ te erkennen. Verslaving aan video spelletjes komt in het 
internationale klassement van ziektes trouwens bijna in de buurt van endo-
criene ziektes, voedingsziektes of ontwikkelingsziektes.
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Investeren in preventie  
is investeren in de toekomst

De puberteit kan soms een bron zijn van onzekerheid, 
ergernis en stress bij zowel jongeren als hun ouders, 
maar het is eerst en vooral een verplichte overgangs-
fase naar het volwassendom die gepaard gaat met 
een aantal risico’s. De overgrote meerderheid van 
de jongeren ‘overleeft’ die periode zonder al te veel 
kleerscheuren. Het is vooral van belang dat ze kunnen 
terugvallen op mensen die hen steunen en hen herin-
neren aan de waarden die belangrijk zijn in het leven. 
Niet enkel de ouders, maar ook vrienden en andere 
rolmodellen kunnen zo’n referentiepunt zijn. 

Het bouwen aan een gezond zelfvertrouwen is essenti-
eel voor tieners. Daarom moet ons gezondheidsbeleid 
meer focussen op het psychische welzijn van onze jon-
geren. Het is een kwetsbare groep die in deze fase van 
het leven een optimale omkadering verdient. Investe-
ren in preventie voor deze doelgroep, is investeren in 
de toekomst.  

Health in all policies
Hoe kan het gezondheidsbeleid nu bijdragen aan een 
gezond zelfbeeld van jongeren? Door te werken met 
gezondheidsdoelstellingen met concrete actielijnen. 
Een ‘health in all policies’-benadering is daarbij de 
enige juiste weg. Want jongeren moeten de juiste 
prikkels krijgen vanuit de verschillende facetten van 
hun leven. Niet enkel thuis van de ouders, maar ook 
op school, bij de scouts of in de sportclubs. Een goede 
communicatiestrategie is daarbij cruciaal, want de 
informatie moet tot bij de tieners raken. We moeten 
ook aandacht hebben voor de gezondheidswijsheid 

van de jongeren. Want dankzij zo’n goede ‘health liter-
acy’ nemen ze hun gezondheid meer in eigen handen, 
bv. door een verantwoord geneesmiddelengebruik.   

Vlaanderen trekt al volop de kaart van gezondheids-
doelstellingen en 'health in all policies'. Een goed voor-
beeld is de ambitie om tegen 2025 laagdrempelige info 
en instrumenten voor ouders ter beschikking te stellen 
om hun kinderen te laten opgroeien met een gezonde 
levensstijl. Een andere doelstelling is om basisscholen 
en secundaire scholen aan te zetten tot een kwalitatief 
preventief gezondheidsbeleid. 

Betere begeleiding mentale problemen 
Preventie is echter niet het volledige plaatje. Als jonge-
ren daadwerkelijk met mentale problemen worstelen, 
hebben ze recht op de meest adequate behandeling of 
begeleiding. Binnen ons gezondheidszorgsysteem is er 
zeker ruimte voor verbetering. Welke maatregelen zijn 
aan de orde?
• Soms zijn antidepressiva onvermijdelijk, maar we 

moeten opletten om niet automatisch de gebeurte-
nissen van het leven  te medicaliseren. Er moet een 
bijzondere aandacht gaan naar de doelgroep van 
15-24 jarigen, met een opvolging door een psycho-
loog  of (pedo)psychiater.

• De sociale zekerheid betaalt psychotherapie van-
daag de dag onvoldoende terug (behalve door psy-
chiaters). Het is aan te raden om ook psychotherapie 
door klinisch psychologen en orthopedagogen terug 
te betalen.

• In het kader van de huidige budgettaire context lijkt 
het aangewezen om voorrang te geven geven aan 
psychotherapie voor kwetsbare doelgroepen, zoals 
kinderen en jongeren tussen 15 en 24 jaar.

De mening van de  
Onafhankelijke Ziekenfondsen
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De mentale gezondheid
van 2.000 tieners onder de loep

Schrik niet als je dit jaar meer jongeren 
in de weer ziet met hun smartphone. 
Het zijn misschien geen ‘smombies’ 
(smartphone zombies), maar deelne-
mers aan het grootschalige onderzoek 
van de KUL naar de mentale gezond-
heid van jongeren. Tussen januari en 
december 2018 bevragen en monitoren 
de onderzoekers 2.000 tieners tussen 
12 en 16 jaar. “Dit is ongetwijfeld één 
van de grootste studies naar de gees-
telijke gezondheid van tieners in ons 
land”, zegt Prof. Inez Germeys, verant-
woordelijke van de eenheid Contextu-
ele Psychiatrie aan de KU Leuven. “Tot 
nu toe richt internationaal onderzoek 
zich vooral op de risicofactoren van 

psychische problemen bij tieners. Wij 
gaan een stap verder en focussen 
op de psychologische mechanismen 
die tot geestelijke problemen leiden. 
Waarom ontwikkelt een gepeste jon-
gere bv. sneller psychische klachten? 
Als we dat begrijpen, kunnen we daar 
tijdens een behandeling ook beter op 
inspelen.”

Adolescentie als 
sleutelperiode

Schizofrenie, depressie, psychose, 
bipolaire stoornissen, …: de wor-
tels van de meeste psychische pro-
blemen liggen in de adolescentie. 

“Internationaal onderzoek van de 
laatste jaren toont aan dat de adoles-
centie echt een sleutelperiode is voor 
dat soort klachten. De conclusie is vaak 
dezelfde: de geestelijke gezondheids-
zorg voor jongeren is niet laagdrem-
pelig genoeg”, verduidelijkt Germeys. 
“Voor mij is het probleem tweeledig. 
Aan de ene kant is het inderdaad te 
moeilijk voor jongeren om de juiste 
zorg te vinden, ondanks verschillende 
initiatieven als Tejo (Therapeuten voor 
jongeren) of Awel. Aan de andere kant 
is er de breuklijn tussen jeugdpsychia-
trie en volwassenenpsychiatrie. Dat zijn 
vaak twee volledig gescheiden zorgsys-
temen met andere benaderingen, een 

1 op de 4 mensen krijgt vroeg of laat te maken met psychische problemen. Bovendien 
ontstaat maar liefst driekwart van die geestelijke ziektes al in de adolescentie. Een 
periode die de moeite waard is om wetenschappelijk te onderzoeken dus, en dat is 
exact wat de KU Leuven dit jaar doet. Met mobiele technologieën brengen de jongeren 
zelf hun mentale toestand in kaart. “Een vernieuwende aanpak die voor preciezere 
resultaten zal zorgen”, zegt Prof. Inez Germeys. 
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ander aanbod en een andere manier 
om ouders en familie te betrekken. Als 
een jongere 18 jaar wordt, moet hij dus 
in een zeer kwetsbare periode zijn weg 
vinden in een nieuw zorgsysteem. Dat 
is echt problematisch.” 

Antwoorden in ‘real time’

Net om de geestelijke gezondheids-
zorg beter af te stemmen op de noden 
van jongeren, voert de KU Leuven dit 
grootschalige onderzoek. “We begin-
nen met een testmoment van 2 uur in 
de klas. We richten ons daarbij op elk 
opleidingsniveau”, legt Germeys uit. 
“Op de tablet vullen de jongeren dan 
vragenlijsten in over hun gevoelens, 
sociale omgeving, … Met een paar 
experimentele taken meten we ook hun 
basiscapaciteit voor sociale interactie.” 
Daarna gaan de jongeren zelf aan de 
slag met een smartphone. Ze brengen 
zelf hun mentale toestand in kaart en 
net dat is het vernieuwende aan deze 

aanpak volgens Germeys. “Tien keer 
per dag moeten ze een aantal vragen 
invullen over dat specifieke moment. 
“Voelen ze zich dan somber of geluk-
kig?”, “Zijn ze alleen of met vrienden?”, 
Voelen ze zich goed in dat gezelschap 
of niet?”, enz. Net die antwoorden in 
‘real time’ zijn zo belangrijk. Vragenlijs-
ten achteraf invullen, geeft vaak een 
vertekend beeld. Maar nu krijgen we 
een fijnmazig beeld van hoe emoties 
variëren over de tijd, hoe jongeren met 
stress omgaan, hoe ze zich gedragen 
en voelen bij bepaalde sociale interac-
ties, …”

Sociaal isolement en 
psychische problemen

Die sociale interacties zijn een essen-
tieel onderdeel van het onderzoek. 
Mensen met psychische klachten zijn 
namelijk heel vaak sociaal geïsoleerd. 
“De vraag is hoe dat komt. Is dat 
isolement een gevolg van de geeste-
lijke problemen of zorgt dat isolement 
ervoor dat de psychische klachten 
ontstaan of verergeren? Dat is echt 
de vraag van de kip of het ei. Maar 
net door die 12-, 14- en 16-jarigen 
op onze manier op te volgen, zullen 
we daar een beter zicht op krijgen”, 
vertelt Germeys. “Zeker omdat we 
vervolgonderzoeken plannen om de 2 
jaar.  Zo willen we op langere termijn 
te weten komen hoe een 12-jarig kind 
met psychische problemen zich 2, 4, 
6, … jaar later zal voelen. Daarom zijn 
we ook met een grote groep van 2.000 
jongeren begonnen. Want niet iedereen 
zal wellicht even enthousiast blijven 
om mee te doen.”

Rond de tafel met 
beleidsmakers

Op het einde van dit jaar zal de KU 
Leuven de eerste resultaten van het 
onderzoek bekendmaken. “We zullen 
op dat moment nog geen oorzakelijke 
verbanden kunnen aantonen, maar 
we zullen wel een beeld hebben van 
hoe fit in hun hoofd jongeren op dat 
moment zijn. Dat zullen we dan ook 
bespreken met de kabinetten van Jo 
Vandeurzen en Maggie De Block. Want 

uiteindelijk is het natuurlijk de bedoe-
ling dat onze resultaten de prioriteiten 
van de geestelijke gezondheidszorg 
in België helpen te bepalen”, zegt 
Germeys. “Dan heb ik het over een 
laagdrempelige zorg, maar ook over 
extra inspanningen om het stigma 
rond geestelijke ziektes bij jongeren 
te doorbreken en een financiering om 
psychologische behandelingen terug te 
betalen.”

STEVEN VERVAET
steven.vervaet@mloz.be

"Vragenlijsten achteraf 

invullen, geeft vaak 

een vertekend beeld. 

Maar nu krijgen we een 

fijnmazig beeld van hoe 

emoties variëren over 

de tijd, hoe jongeren met 

stress omgaan, …"

Prof. Inez Germeys

DOSSIER

Jongeren en 
hun smartphone
Er is al veel inkt gevloeid over 
de impact van de smartphone 
op de mentale toestand van 
jongeren. Tegelijkertijd gaan 
tieners voor dit onderzoek 
dagelijks met een smartphone 
aan de slag. Staat dat niet haaks 
op elkaar? “Wij geven jongeren 
een smartphone mee met enkel 
de app van ons onderzoek. 
Ze kunnen er dus niet mee op 
Instagram of Snapchat”, lacht 
Germeys. “Met onze app bevra-
gen we jongeren trouwens ook 
net rond dat gebruik van sociale 
media en de smart phone. Zijn 
ze online en wat doet dat met 
hen? Daar proberen we ook 
een antwoord op te vinden. 
Want volgens mij is het nog niet 
duidelijk of smartphonegebruik 
daadwerkelijk een probleem is 
bij jongeren. Wetenschappelijk 
onderzoek richt zich vooral 
op cyberpesten, maar niet op 
de vraag of sociale media een 
virtueel surrogaat zijn voor 
echte sociale contacten. Net 
dat is belangrijk om te weten: 
staat een bovenmatig smart-
phonegebruik echte sociale 
interactie in de weg? Dat willen 
we daarom ook meten in onze 
studie.”
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Uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat meer dan de helft 
van de jongeren van 12 tot 18 jaar jaarlijks minstens één geneesmiddel neemt. Een 
cijfer dat enkel slaat op voorgeschreven en terugbetaalde geneesmiddelen. Het 
echte aantal jongeren dat geneesmiddelen neemt, ligt dus vast nog hoger. De meest 
gebruikte geneesmiddelen zijn antibiotica, pijnstillers van het type NSAID (non-
steroïdale ontstekingsremmers zoals Ibuprofen) en anti-allergische geneesmiddelen.

Jongeren nemen nog altijd 
te veel geneesmiddelen

Volgens de officiële statistieken van 
Eurostat, die een dertigtal landen 
vergelijken, is België, na IJsland, het 
land met het grootste aantal jongeren 
(15 tot 24 jaar) die geneesmiddelen 
op voorschrift nemen. Het Belgische 
percentage ligt anderhalf keer hoger 
dan dat van buurlanden als Duitsland 
en Nederland. Een nieuwe studie van 
de Onafhankelijke Ziekenfondsen 
bevestigt dat: in 2016 nam 55% van 
de jongeren (12- tot 18-jarigen) in ons 
land minstens één geneesmiddel op 
voorschrift.

Bestudeerde populatie en 
geneesmiddelengebruikers

We vergeleken de evolutie van het 
geneesmiddelengebruik bij Belgische 

jongeren tussen 2013 en 2016. In 
totaal waren in 2013 en 2016 respec-
tievelijk 192.764 en 198.477 jongeren 
tussen 12 en 18 jaar aangesloten bij 
de Onafhankelijke Ziekenfondsen 
(tabel 1). Jaarlijks neemt meer dan 
de helft van die jongeren geneesmid-
delen die de verplichte verzekering 
terugbetaalt. En wie geneesmiddelen 
gebruikt, neemt er gemiddeld drie à 
vier verschillende per jaar. Gemiddeld 
worden aan die jongeren ook vijf à zes 
geneesmiddelen afgeleverd per jaar.

Tijdens de bestudeerde periode 
daalde het percentage jongeren dat 
ten minste één door de verplichte 
verzekering terugbetaald genees-
middel nam heel lichtjes van 56% in 
2013 tot 55,4% in 2016, terwijl het 

gemiddelde aantal door jongeren 
genomen geneesmiddelen en de hoe-
veelheid (gemeten in DDD’s) tussen 
2013 en 2016 steeg. Die evolutie is 
vooral opvallend als we kijken naar de 
volumes van de geneesmiddelen die 
jongeren nemen, want dan stellen we 
een stijging vast van 12,4% op 3 jaar 
(4% per jaar).

De meest genomen 
geneesmiddelen

Uit de cijfers van tabel 2 blijkt dat de 
terugbetaalde geneesmiddelen die 
jongeren het meest nemen antibiotica 
zijn (vooral Amoxicilline). In 2013 slikte 
31,4% van de jongeren antibiotica 
en gemiddeld kregen ze 2,7 verpak-
kingen afgeleverd tijdens dat jaar. 

2013 2016 Relatieve schommeling
 tussen 2013 en 2016

Jongeren die geneesmiddelen nemen 107.966 109.927 1,8%

Totale populatie van de jongeren 192.764 198.477 3,0%

% gebruikers van geneesmiddelen 56,0% 55,4% -1,0%

Gemiddeld aantal gebruikte geneesmiddelen 5,65 5,83 3,2%

Gemiddeld aantal verschillende gebruikte geneesmiddelen 3,38 3,40 0,6%

Gemiddeld aantal DDD’s 93,5 105,1 12,4%

Tabel 1: Het gebruik van geneesmiddelen, terugbetaald door de verplichte verzekering, bij jongeren van 12 tot 18 jaar (MLOZ, 2013 en 2016)



Gemiddeld volgden die jongeren in 
2013 een behandeling met antibiotica 
gedurende 23 dagen. Tussen 2013 en 
2016 daalde het aantal jongeren dat 
antibiotica kreeg met 30%, hoewel 
hun antibioticagebruik in termen van 
aflevering en behandelingsdagen niet 
verschilt van dat in 2013. Uit tabel 
2 blijkt ook dat antibiotica de enige 

geneesmiddelen zijn, waarvan het 
aantal gebruikers daalde tussen 2013 
en 2016. 

De tweede groep geneesmiddelen die 
tieners het meest nemen, is die van de 
niet-steroïde ontstekingsremmende 
middelen (NSAID's), vooral Ibupro-
fen.  Geneesmiddelen die vooral 

aanbevolen zijn bij bepaalde acute 
pijn en bij de behandeling van chro-
nische ziektes en ontstekingsziektes 
zoals reuma. Ze zijn vooral bekend 
om hun vele, vaak voorkomende en 
soms gevaarlijke bijwerkingen. Jonge 
Belgen nemen NSAID’s op voorschrift 
gemiddeld 20 dagen per jaar, maar het 
werkelijke gebruik ligt vast nog een 

DOSSIER
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2013 2016

Geneesmiddelen % gebruikers Gemiddelde 
aflevering

Gemiddelde dag 
(DDD)

% gebruikers Gemiddelde 
aflevering

Gemiddelde dag 
(DDD)

Antibiotica 31,4% 2,7 23,4 30,0% 2,6 23,3

NSAID's 18,3% 2,1 20,1 19,1% 2,2 20,1

Antihistaminicum 8,8% 1,8 90,3 9,6% 1,9 98,1

Astmageneesmiddel 6,7% 2,9 64,1 7,3% 2,9 69,9

Pijnstiller (zoals paracetamol) 6,3% 3,0 5,8 6,5% 2,8 5,0

Tabel 2: Geneesmiddelen die jongeren van 12 tot 18 jaar het vaakst gebruikten (MLOZ, 2013 en 2016)
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stuk hoger. Over deze geneesmiddelen 
wordt iets te luchtig gedaan: ze zijn 
vrij te verkrijgen en in elke gezinsapo-
theek vind je wel een verpakking met 
ontstekingsremmers terug.

Op de derde plaats staan de antihis-
taminica, gebruikt bij de behandeling 
van allergieën, urticaria, allergische 
rinitis of hooikoorts. Bijna 1 op de 10 
jongeren krijgt deze geneesmiddelen 
afgeleverd en het gemiddelde gebruik 
ligt op bijna 100 dagen per jaar.
Geneesmiddelen tegen astma zijn 
de vierde meest gebruikte medicatie 
onder jongeren. Ze werden in 2016 
afgeleverd aan 7,3% van de jongeren 
(6,7% in 2013) en ze werden gemid-
deld bijna 70 dagen per jaar gebruikt.

De vijfde categorie van geneesmidde-
len die jongeren het meest gebruiken 
zijn pijnstillers als paracetamol. 6,5% 
van de jongeren kreeg deze genees-
middelen afgeleverd in 2016 (6,3% in 
2013) en  het gemiddelde gebruik ligt 
op 5 dagen.

 Besluit

Bij gebrek aan individuele diagnoses 
en informatie over de context van elke 
jongere, is het moeilijk om te weten 
of we te veel medicatie voorschrijven 
aan onze kinderen. Wel kunnen we ons 
vragen stellen bij het gemak waar-
mee we naar geneesmiddelen grijpen 
en het gevaar van banalisering van 
geneesmiddelengebruik.  

Er bestaan maar weinig wetenschap-
pelijke studies naar het geneesmidde-
lengebruik van jongeren. De analyse 
van de Onafhankelijke Ziekenfondsen 
bevestigt echter de moderne tendens 
om de leeftijdsgebonden moeilijkhe-
den tijdens de adolescentie (onrust, 
laag zelfbeeld, angst, ...) met genees-
middelen op te lossen en onze lage 
tolerantie voor dagelijkse pijn (hoofd-
pijn, spierstijfheid, ...).

GÜNGÖR KARAKAYA
Studiedienst van de Onafhankelijke 

Ziekenfondsen

• Jongeren zijn een patiëntengroep met heel speci-
fieke kenmerken en gedrag (drang naar onafhanke-
lijkheid, nood aan krachtige sensaties om de gren-
zen af te tasten, ...). Daar moeten we rekening mee 
houden, vooraleer we aanbevelingen formuleren.

• Er zijn meer inspanningen nodig om jongeren en 
hun ouders bewust te maken van de ongewenste 
effecten van geneesmiddelen, in het bijzonder 
van ontstekingsremmers. Vanwege hun potentiële 
bijwerkingen mogen deze geneesmiddelen namelijk 
enkel gebruikt worden wanneer de verhouding voor-
deel/risico positief wordt geschat. Is er sprake van 
koorts? Dan is paracetamol de eerste keuze.

• Blijft de pijn aanhouden? Dan is het beter om naar 
de dokter te gaan en te stoppen met zelfmedicatie. 
Een ernstig symptoom dat blijft aanhouden moet 

trouwens altijd door een professional vastgesteld 
worden. Ook apothekers die geneesmiddelen aan 
jongeren meegeven, hebben de verantwoordelijk-
heid om uitleg te geven over het gebruik ervan en 
wat de eventuele gevaren zijn.

• Om gezondheidsproblemen bij jongeren aan te pak-
ken, kunnen we hen en hun naaste omgeving enkel 
aanmoedigen om eerst aan niet-medicamenteuze 
oplossingen of aanpassingen van de levensstijl te 
denken, vooraleer naar medicatie te grijpen. Meer 
sporten, de strijd met schermverslaving aangaan 
of niet roken bijvoorbeeld. Er zouden ook meer-
dere actoren betrokken kunnen worden bij de 
gezondheidseducatie, zoals middelbare scholen of 
jeugdbewegingen.

De mening van de  
Onafhankelijke Ziekenfondsen

1  De statistieken zijn beschikbaar op de site van Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/database 
2  Defined Daily Dose of gemiddelde dagelijkse dosis. De DDD’s geven een idee van de evolutie van de hoeveelheid geneesmidde-

len. Het aantal DDD’s is een raming van het aantal behandelingsdagen, berekend volgens een gemiddelde dagelijkse posologie, 
bepaald door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).
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DOSSIER

Tieners en alcohol: 
minder, maar ernstiger

Jongeren die met een alcoholvergiftiging op spoed belanden: het is allesbehalve een 
nieuw fenomeen. “Maar de gevallen van vandaag worden wel steeds ernstiger”, zegt 
Prof. Dr. Marc Sabbe van het UZ Leuven. 

Prof. Dr. Marc Sabbe werkt als urgen-
tiearts in het UZ Leuven en is onder 
meer gespecialiseerd in klinische toxi-
cologie. “We krijgen minder mensen 
met een alcoholvergiftiging binnen 
dan vroeger, maar de gevallen  worden 
wel ernstiger”, klinkt het bezorgd. 
“Dat betekent dat er minder sociale 
controle is. Vroeger gingen mensen 
sneller reageren als een onbekende 
bewusteloos bleek door alcohol. Van-
daag kan je ernstiger dronken worden, 
voor iemand reageert.”

Promille of gedaald 
bewustzijn?

Een gedaald bewustzijn is de beste 
parameter om te zien of iemand een 
alcoholvergiftiging heeft, niet het 
aantal promille in het bloed. “Een 
18-jarige student die in coma ligt, zal 
een alcoholpercentage van ongeveer 
1,8 promille in zijn bloed hebben. 
Maar bij een chronische alcoholge-
bruiker valt het niet eens op als hij 4 
promille in zijn bloed heeft.” Hoe je 
lichaam reageert op alcohol verschilt 
dus van persoon tot persoon. 
“Als urgentiearts is het interessant 
om te weten wat je patiënt heeft 
gedronken. Niet alle soorten alcohol 
worden op dezelfde plaats geabsor-
beerd in je lichaam. Champagne wordt 
in je maag geabsorbeerd, bier wordt 
in de dunne darm geabsorbeerd. En 
dranken als jenever en wodka worden 
achteraan in de darm geabsorbeerd. 
Hoe later alcohol door je lichaam 

wordt geabsorbeerd, het langer het 
duurt voor je je dronken voelt. Als een 
student naar een jenevercantus is 
geweest, terwijl hij meestal bier drinkt 
als hij uitgaat, kan hij die cantus ver-
keerd inschatten. Dan beseft hij niet 
dat zijn darmen nog een liter jenever 
moeten absorberen, terwijl hij zich al 
erg dronken voelt.”

Love, tender and care

En dan komt een jongere binnen op de 
spoed. “We laten die gewoon zijn roes 
uitslapen”, legt Sabbe uit. “We leggen 
hem in de klassieke veiligheidshouding 
en geven extra vocht. De doorsnee-
behandeling bij alcoholintoxicatie op 
de spoed is 'love, tender and care'." 
Volgens Prof. Dr. Sabbe is het trouwens 
ook niet nodig om jongeren een zeden-
preek te geven. 

Op de urgentiedienst van het UZ Leu-
ven gaan ze wel extra checken of een 
jongere een risicogeval is voor mid-
delengebruik. “In dat geval schakelen 
we onze eenheid voor Psychiatrische 
Spoedinterventie (EPSI-team) in. Zij 
bekijken of de patiënt extra begelei-
ding nodig heeft. Ik probeer ook met 
de ouders te praten als een 16-jarige 
wordt binnengebracht. Ik probeer ze 
uit te leggen dat het misschien maar 
best is dat zoon-of dochterlief op een 
veilige plek is ontnuchterd en dat een 
eenmalig bezoek aan de spoed geen 
ramp is.”

Smart Drinking

UZ Leuven werkt mee aan het project 
Smart Drinking, gesuperviseerd door 
de Ohio State University. Het project 
wordt gesponsord door AB-Inbev en 
loopt in verschillende steden over 
de hele wereld. “Het is onze bedoe-
ling om mensen verstandig te laten 
omgaan met alcohol door onder meer 
de normen over alcoholgebruik bij 
jongeren en studenten aan te passen. 
Alleen zo heb je een effect op langere 
termijn. We moeten jongeren duidelijk 
maken dat alcohol drinken niet nodig 
is om hip te zijn.”

LIES DOBBELAERE
lies.dobbelaere@mloz.be
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Prof. Dr. 
Marc Sabbe
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Hoe kan je een jongere helpen om zijn behandeling vol te houden, terwijl hij volop 
aan het puberen is? Een delicate taak, zeker als hij een chronische ziekte heeft en 
zijn behandeling mogelijk fatale complicaties moet vermijden. Het zijn problemen 
waarmee Dr. Khalid Ismaili, verantwoordelijke van de kliniek voor nefrologie-dialyse 
in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF), en Sylvie Vankerckhove, 
psychologe in dezelfde dienst, dagelijks te maken krijgen. 

Puberen in een lichaam 
dat protesteert

Met welke soorten 
chronische 
nieraandoeningen kampen 
jullie tienerpatiënten?
 
Dr. Khalid Ismaili: Onze groep met 
jonge nierpatiënten is heel breed, 
maar de meeste lijden aan chronische 
nierinsufficiëntie. We begeleiden hen 
meestal al een hele tijd en ze blijven 
bij ons komen tot na de adolescen-
tie. Omdat ze al een transplantatie 
gekregen hebben, omdat ze dialyses 
laten uitvoeren of omdat ze een con-
serverende behandeling volgen. Bij 
kinderen en jongeren zijn de oorzaken 
vaak erfelijk, in tegenstelling tot bij 
volwassenen. De andere grote groep 
bestaat uit patiënten met nierziektes 
die naar nierinsufficiëntie kunnen 

evolueren. Nierinsufficiëntie bij 
kinderen en jongeren is heel complex. 
Je moet het globale plaatje bekijken: 
rekening houden met de familie van 
de jongere, zijn psychosociale proces, 
school, integratie, … 

Voor welke beperkingen 
zorgt de behandeling van 
dergelijke ziektes?  

Sylvie Vankerckhove: Als jongeren hun 
dialyse krijgen, moeten ze 3 à 4 keer 
per week naar het ziekenhuis komen 
voor 3 à 4 uur. Zoiets is natuurlijk 
belastend voor hun schoolleven. 
Als ze een katheter dragen, kunnen 
ze niet gaan zwemmen en bepaalde 
andere sporten zijn ook uit den boze. 
Ze moeten ook hard op hun voeding 

letten. Gezellig iets eten onder vrien-
den, zit er vaak niet in. De behandeling 
maakt de integratie in een groep dus 
niet eenvoudig. 

Wat is de grootste uitdaging 
bij de behandeling? 

Dr. K. I.: Zonder twijfel de behande-
ling volhouden. Het zijn fragielere 
patiënten en het is normaal dat ze in 
opstand komen. Jongeren willen nu 
eenmaal alles doen wat andere jonge-
ren doen: dezelfde activiteiten, af en 
toe een sigaretje roken, iets drinken, 
een liefje krijgen, … Al die dingen zijn 
voor een nierpatiënt niet vanzelfspre-
kend. Daarom is een luisterend oor zo 
belangrijk. Met het team proberen we 
alle puzzelstukjes te verzamelen om 



hen zoveel mogelijk te helpen. Voor 
zover ze dat willen natuurlijk, want 
sommige jongeren sturen ons gewoon 
wandelen. We moeten dan zorgen dat 
ze toch hun behandeling volgen, want 
ze kunnen niet zonder hun medicatie.

Welke impact heeft de ziekte 
op hun zelfbeeld? 

S. V.: Puberende jongeren voelen zich 
vaak vreemd, omdat ze zoveel fysieke 
veranderingen doormaken. Jongeren 
met nierinsufficiëntie krijgen daar 
bovenop nog eens te maken met 
littekens, fistels, katheters, enz. En op 
die leeftijd vinden ze het zo belang-
rijk wat anderen van hen denken. 
Een nierziekte kan ook zorgen voor 
oedemen, wat tieners heel erg vinden. 
Ze zien er helemaal opgeblazen uit en 
durven zich in die toestand niet aan 
hun vrienden te tonen. Alle jongeren 
maken lichamelijke veranderingen 
door, maar jongeren met een nier-
aandoening moeten ook nog eens 
opboksen tegen een lichaam dat 
protesteert.  

Hoe reageer je het best 
als een tienerpatiënt zich 
opstandig gedraagt?

S. V.: Sommige jongeren zijn inderdaad 
heel koppig. Ze maken een ontken-
ningsfase door en in al hun woede 
durven ze hun behandeling te laten 
varen en brengen ze zichzelf in gevaar. 
Dat is ernstig op medisch vlak, maar 
op psychologisch vlak weten we dat 
het een daad van zelfbevestiging is. 
Ze willen de dingen in eigen handen 
nemen. Bij andere jongeren slaat de 
slinger naar de andere kant: ze zijn te 
afhankelijk van hun ouders, die over-
beschermend worden. Wat niet veel 
beter is. Wij zijn er om de jongeren 
centraal te stellen en hen de mogelijk-
heid te geven om hun eigen toekomst 
in handen te nemen.

NATHALIE RENNA
nathalie.renna@mloz.be
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“We moeten zorgen dat 

de jongeren toch hun 

behandeling volgen, 

want ze kunnen niet 

zonder hun medicatie.” Dr. Khalid Ismaili
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Niertransplantatie bij kinderen: 
feiten & cijfers

• Sinds 1965 kregen 218 patiënten onder de 18 jaar een niertransplantatie 
in het UKZKF.

• Elke dag hebben 15 nieuwe kinderen dialyse en/of een transplantatie 
nodig. 

• Gemiddeld krijgen jaarlijks 10 kinderen een niertransplantatie in België. 
Bij 5 à 8 patiënten gebeurt dat in het UKZKF.

• Vanaf 16 jaar begint het overschakelingsprogramma tot de leeftijd van 18 
jaar. De puberteit en de overgangsperiode naar het volwassenenzieken-
huis zijn twee kritieke periodes voor de goede opvolging en behandeling 
van patiënten. 

Camille Thielemans:  
“Voor zieke jongeren is de puberteit 10 keer erger” 

Camille is 29 jaar en heeft al drie niertransplantaties achter de rug. Er 
werd ook kanker bij haar vastgesteld. Sinds haar derde transplantatie is 
haar levenskwaliteit echter aanzienlijk verbeterd. “Vandaag kan ik een 
bad nemen, eten wat ik wil, slapen hoe ik wil, ... Het zijn kleine details die 
enorm belangrijk zijn als je ziek bent.” Haar jeugd bracht ze grotendeels in 
het ziekenhuis door. “Als je ziek bent, is de puberteit tien keer erger. Ik wou 
gewoon zijn zoals alle anderen, maar normaal voel je je niet. Dus ga je het 
lot tarten, probeer je met je geneesmiddelen te stoppen, … Je voelt je een 
rebel tegen het leven, omdat je niet goed weet op wie je kwaad moet zijn. 
De verzorgers krijgen er soms van langs, er vallen al eens harde woorden. 
Je zit ook met zoveel vragen: waarom ik? Waaraan heb ik het verdiend om 
ziek te worden? Hoe zou mijn leven eruit zien zonder ziekte? Zelf had ik 
niet veel vrienden buiten het ziekenhuis. Als je van kleins af ziek bent, is 
het ziekenhuis je leefwereld. Ik wou wel vrienden hebben op school, maar 
ik voelde me altijd anders. Ik had de neiging om me te isoleren en in de 
slachtofferrol te kruipen. De overgang naar een ziekenhuis voor volwas-
senen was voor mij heel moeilijk. In het kinderziekenhuis had ik vertrou-
wensrelaties opgebouwd en zat ik in mijn cocon. Soms keer ik nog terug 
naar het UKZKF om eens hallo te zeggen.”


