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• 58% van de bevolking in het Vlaams Gewest en 64% van de bevolking in het Brussels Gewest geeft
aan de voorbije 2 weken geneesmiddelen te hebben ingenomen. Voor voorgeschreven geneesmiddelen
bedragen deze percentages respectievelijk 37% en 42%, voor niet voorgeschreven geneesmiddelen
33% en 40%. Pijnstillers vormen de meest gebruikte groep geneesmiddelen : 23% van de bevolking in
het Vlaams Gewest en 29% van de bevolking in het Brussels Gewest geeft aan de afgelopen 2 weken
een pijnstiller te hebben gebruikt. Om en bij de zeventig percent van diegenen die pijnstillers gebruiken
nemen niet voorgeschreven pijnstillers. Het gebruik van geneesmiddelen i.v.m. het ademhalingsstelsel
en cardiovasculaire geneesmiddelen in de afgelopen 2 weken bedraagt respectievelijk 19% en 12% in
het Vlaams Gewest en 20% en 15% in het Brussels Gewest. In het Vlaams Gewest geeft 7% en in
Brussel 11% aan tijdens de afgelopen 2 weken een geneesmiddel i.v.m. het zenuwstelsel te hebben. In
het Vlaams Gewest geeft 3% van de bevolking aan gedurende de afgelopen 2 weken een slaapmiddel
te hebben ingenomen, in Brussel is dit 6%. Gemiddeld wordt in de afgelopen 2 weken het gebruik van 2
soorten geneesmiddelen gerapporteerd.
• Vrouwen nemen meer geneesmiddelen dan mannen.
Dit geldt voor de meeste categorieën
geneesmiddelen. Zowel het gebruik van voorgeschreven als van niet voorgeschreven geneesmiddelen
is groter bij vrouwen dan bij mannen.
• Het gebruik van voorgeschreven geneesmiddelen stijgt met de leeftijd: in de leeftijdsgroep tot 15 jaar
heeft 22% van de bevolking in het Vlaams Gewest en 29% van de bevolking in het Brussels Gewest de
afgelopen 2 weken een voorgeschreven geneesmiddel ingenomen. Bij de 65-plussers is dit in beide
gewesten meer dan 80%. Het gebruik van niet voorgeschreven geneesmiddelen varieert niet in functie
van de leeftijd.
• Het gebruik van voorgeschreven geneesmiddelen varieert niet in functie van opleiding of inkomen. Het
gebruik van niet voorgeschreven geneesmiddelen is echter groter in de hogere inkomensklassen.
Mensen met een lagere opleiding gebruiken meer pijnstillers dan diegenen met een hogere opleiding.
Het gebruik van geneesmiddelen in verband met het zenuwstelsel is hoger in de lagere opleidings- en
inkomensklassen.
• Chronische ziekten
vaataandoeningen en
aandoeningen van het
of meer chronische
geneesmiddelen.

die sterk geassocieerd zijn met geneesmiddelengebruik zijn hart- en
in het Vlaams Gewest ook diabetes. Voor chronische longaandoeningen en
bewegingsstelsel kon dit verband niet aangetoond worden. Het hebben van één
ziekten is een belangrijke predisponerende factor voor het gebruik van

• Zware rokers en personen die vroeger gerookt hebben nemen in het Brussels Gewest significant meer
geneesmiddelen dan personen die nooit rookten. In het Vlaams Gewest vinden we hetzelfde fenomeen
hoewel het verschil tussen zware rokers en “nooit rokers” hier niet statistisch significant is.
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