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Minister VWS, per mail ministervws@minvws.nl  

Cc. Kamercommissie VWS, per mail cie.vws@tweedekamer.nl  

 

Amsterdam, 2 november 2022. 

(Dit bericht hebben wij, met iets uitgebreider bewoording, aan de minister gestuurd op 29 april 2022 en tot heden 

geen reactie daar op ontvangen.) 

 
Onderwerp: medicijngebruik door jongeren bij de ADHD-diagnose. 
 
Geachte minister,  
 
De Gezondheidsraad toonde zich met het rapport van 3 juli 20141 zorgelijk over de snelle toename van ADHD 
medicatie bij jongeren. Dat rapport meldde dat in die  tijd ca. 4,5% van de kinderen/jongeren tot 19 jaar medicatie 
bij de ADHD-diagnose gebruikte. Als gevolg van dat rapport drongen eerst de huisartsen (2014) en daarna de 
kinderpsychiaters (2015) aan op matiging in het voorschrijven van deze middelen. 
 
Graag nodigen wij u uit om met ons te kijken naar het huidige medicijngebruik bij de ADHD-diagnose. Uit een 
combinatie van recente gegevens van SFK2 en van de GIP3 databank komen wij op ruim 100.000 jongeren van 6 t/m 
18 jr. die in 2021 medicijnen gebruikten die vooral voor ADHD worden voorgeschreven. Dat is ca. 4,3% van die 
leeftijdsgroep. Zie pg. 2 voor onze tellingwijze. Wij wijzen er op dat wij onze schatting hebben samengesteld uit 
diverse gepubliceerde gegevens van SFK en van Zorginstituut Nederland (GIP databank).  
 
Onze vraag aan de minister: 
Kunt u onze schatting van gebruik van ADHD-medicijnen bij kinderen/jongeren (laten) controleren? Wij zijn 
verontrust over de geringe afname, minder dan 1 procentpunt gedurende afgelopen 8 jaren, van het voorschrijven 
van deze medicijnen aan kinderen. Mogelijk zijn onze cijfers onvoldoende nauwkeurig; u heeft waarschijnlijk 
gemakkelijker toegang tot de benodigde gegevens dan wij.  
Kunt u onze telling corrigeren?  
 
Wij veronderstellen dat ook de Kamercommissie VWS hierin geïnteresseerd zal zijn.4 
 

  

 
1 Rapport Gezondheidsraad. ADHD: medicatie en maatschappij. Den Haag: Gezondheidsraad, 2014; publicatienr. 
2014/19. 
https://www.gezondheidsraad.nl/binaries/gezondheidsraad/documenten/adviezen/2014/07/03/adhd-medicatie-
en-maatschappij/dossier-adhd-medicatie-en-maatschappij.pdf . Grafiek op pg. 41. 
2 Stichting Farmaceutische Kengetallen, SFK. 
3 https://www.gipdatabank.nl/  , van Zorginstituut Nederland, dat werkt met gegevens van zorgverzekeraars. Omdat 
Zorginstituut Nederland alleen gegevens ontvangt van verzekeraars tellen zij gebruikscijfers van niet-vergoede 
medicijnen niet mee. SFK telt die gebruikscijfers wel. GIP-cijfers zijn dus in de regel wat lager dan het werkelijk 
gebruik. 
4 Commissie VWS was in 2011 initiatiefnemer voor een discussie over adhd medicatie. Zie o.a. 
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2011A00836  
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Onze schatting van de huidige omvang van ADHD-medicatie bij jongeren 
Onze schatting van de omvang van het gebruik van medicatie die voor jongeren met de ADHD-diagnose vaak wordt 
voorgeschreven, is als volgt tot stand gekomen: 
In een publicatie van februari 2022 meldde Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) 85.000 gebruikers van 
methylfenidaat in de leeftijdsgroep van 6 tot 18 jaar5. Om te kunnen vergelijken met het document van de 
Gezondheidsraad van 2014, waarin de leeftijdsgroep van 6 tot 19 jr. wordt genoemd, berekenen wij, met een 
extrapolatie voor het 18e levensjaar met hulp van gegevens van de GIP databank, het medicijngebruik voor de 
leeftijdsgroep van 6 t/m 18 jr. als volgt: 
 
Aantal gebruikers methylfenidaat 6-19 jaar:  91.000 
 
Verder: gegevens van overige ADHD-medicijnen, schatting aan de hand van 
tabellen van de GIP databank, voor dezelfde leeftijdsgroep 6-19 jaar6: 
Dexamfetamine 8.300 
Strattera 2.000 
Lisdexamfetamine (Elvance)7 4.500 
 _____+ 
Totaal aantal gebruikers 6-19 jaar ca. 106.000 
 
Het aantal jongeren in de leeftijdsgroep 6-19 jaar was ca. 2.487.000.8 Het percentage jongeren dat in 2021 voor 
ADHD medicatie gebruikte schatten wij daarmee op ca. 4,3%.  
Nogmaals benadrukken wij dat wij onze telling moesten baseren op voor dit doel niet-optimale gegevens.  

 
Wij zien met belangstelling uw antwoord tegemoet. 
Hoogachtend, 
 
(was getekend),  
vrijwilliger voor stichting NCRM  
 

------------------- 

 
5 https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2022/groei-volwassen-gebruikers-methylfenidaat-zet-door  
6 https://www.gipdatabank.nl/databank?infotype=g&label=00-totaal&tabel=B_03-lftgesl&geg=gebr&item=N06BA , 
geraadpleegd 25 april 2022. 
7 Feb. 2020 meldde SFK: : “ … Recent kwam lisdexamfetamine (Elvanse) beschikbaar, dat langer werkt dan 
dexamfetamine. Na de introductie in september telde de SFK al 3500 gebruikers in 2019. “ 
https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2020/toename-aantal-volwassen-methylfenidaatgebruikers 
8 https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/bevolkingspiramide 

Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) is de Nederlandse afdeling van de 
in 1969 door Scientology (VS) en dr. Thomas Szasz opgerichte Citizens Commission on Human 
Rights. NCRM is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en onderzoekt en openbaart 
overtredingen van mensenrechten in de psychiatrie.  
 

 

Methylfenidaat: een stimulerende drug (Ritalin, Concerta, etc.), Opiumwet lijst 1. 
Dexamfetamine: een stimulerende drug, Opiumwet lijst 1. 
Strattera: is een antidepressivum. 
Lisdexamfetamine (Elvance): wordt in het lichaam omgezet in een stimulerende drug, maar valt niet onder de 
Opiumwet, in Engeland wel. Geïntroduceerd in Nederland in 2019.  
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