
EPIDEMIOLOGISCHE NOTITIES 

Eerste verzoek om anticonceptiepil 

In 1988 bezochten 331 meisjes jonger dan 20 jaar 
de huisartsen van het Haagse peilstationsysteem 
met een eerste verzoek om de anticoncllPtiepii. 
Voor bijna de helrt waren dat meisjes van 16 en 
17 jaar. Meisjes met een laag opleidingsniveau 
kwamen naar verhouding eerder na de sexarche 
dan meisjes met een hoog opleidingsniveau. 

De laatste jaren neemt het gebruik van de anti
conceptiepil onder jongeren toe. Een gezond
heidsenquete van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek laat zien dat over de periode 1981-1986 
onder de 16-19-jarigen het pilgebruik is toegeno
men van 22 naar 32 procent. 1 Het totale aantal 
pitgebruiksters in de leeftijdgroep 16-49 jaar 
steeg gemiddeld met bijna 1 procent per jaar; in 
1968 gebruikte 30 procent van aile vrouwen in de 
vruchtbare levensjaren de pit. 

De deelnemers aan het Haagse Huisartsen
peilstationsysteem hebben in 1988 informatie 
verschaft over de leeftijd waarop voor de eerste 
maal door een meisje jonger dan 20 jaar om de 
anticonceptiepil werd gevraagd. Daarbij werd 
ook het tijdsverloop sinds de sexarche vastge
legd. Tevens is gevraagd naar het opleidingsni
veau van het meisje; dat gebeurde om na te gaan 
of er een verband bestaat tussen het op1eidings
niveau en het interval tussen sexarche en pilge
bruik. De huisarts gaf naar eigen inzicht aan of 
het opleidingsniveau laag, middelbaar of hoog 
was. 

Pitgebruik wegens dysmenorroe werd uitge
sloten. 

Resultaten 

In 1988 zijn in totaal331 eerste verzoeken om de 
anticonceptiepit geregistreerd; dat komt neer op 
8 verzoeken per 100 meisjes in de leeftijdcatego
rie 15-19 jaar. In deze groep waren vooral de 16-
en 17-jarigen vertegenwoordigd. 

Bekijken wij het opleidingsniveau, dan blijkt 
de groep die middelbaar onderwijs voigt, veruit 
de grootste (60 procent). Verder gaat een hoger 
opleidingsniveau vaak samen met een hogere 
leeftijd waarop om de pit wordt gevraagd. 

Het interval tussen sexarche en het verzoek 
om de pit was in 37 procent van de gevallen niet 
bekend; omdat dit percentage echter voor aile 
drie de opleidingsniveaus vrijwel gelijk was, valt 
toch een schatting te geven van het verband 
tussen het interval sexarche-pilverzoek en het 
opleidingsniveau (tabell), en tussen dit interval 
en de leeftijd waarop om de pil werd gevraagd 
(tabel 2). Naar opleidingsniveau zijn er geen 
opvallende verschillen: in aIle groepen vroeg 
ruim 75 procent van de meisjes binnen een half 
jaar na de sexarche om de anticonceptiepit. 
Aangezien de leeftijd waarop om de pil gevraagd 
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Tabell Interval tussen sexarche en begin pi/gebruik, naar opleidingsniveau. 

Interval Laag Middel Hoog Totaal* 
n = 44 n = 130 n = 33 n = 209 

Geen (virgo) 44 38 21 36 
0-6 maanden 36 38 55 41 
>6 maanden 20 24 24 23 

• In twee gevallen was het opieidingsniveau onbekend. 

Tabel 2 Interval tussen sexarche en begin pi/gebruik, naar leeftijd in jaren. 

Interval 10-15 
n = 34 

Geen (virgo) 44 
0-6 maanden 38 
>6 maanden 18 

wordt, in veel gevallen samenhangt met het 
opleidingsniveau, zien wij vergelijkbare percen
tages in de verschillende leeftijdcategorieen. 

Beschouwing 

De Haagse peilstationhuisartsen kregen vooral 
van 16- en 17-jarige meisjes het verzoek om voor 
het eerst de anticonceptie-pil voor te schrijven. 
Meisjes met een laag opleidingsniveau kwamen 
naar verhouding eerder met dit verzoek dan 
meisjes met een hoog opleidingsniveau. 

Deze uitkomst kan voor een deel worden 
verklaard uit het verband tussen lichamelijke en 
maatschappelijke rijping. Wagenaar yond in haar 
onderzoek onder 418 meisjes uit de tweede klas 
van het voortgezet onderwijs een verschil van zes 
maanden tussen de mediane menarche-Ieeftijd 
van LBO'ers en van HA VONWO'ers. Die me
diaan lag voor 76 LBO-meisjes op 12 jaar en 10 
maanden en voor 188 HA VONWO-meisjes op 
13 jaar en 4 maanden. 

Verder kunnen aan de bevindingen uit het 
huisartspeilstationsysteem slechts beperkt con
clusies worden verbonden, aangezien de anti
conceptiepil ook verstrekt wordt door de lande
lijk werkzame Rutgersstichting. Navraag leerde 
ons dat in 1988 in de regio Den Haag 1106 
jongeren onder de 19 jaar de bureaus van de 
Rutgersstichting bezochten. De regionale bu
reaus van de Rutgersstichting in de regio worden 
derhalve bezocht door 2,9 procent van de 10-18-
jarige meisjes in de regio Den Haag. Anticoncep
tie is hierbij de voornaamste reden voor een 
consult, maar in hoeverre het dan om een eerste 

16-17 18-19 Totaal 
n = 101 n = 74 n = 209 

37 32 36 
43 40 41 
21 28 23 

consult voor de anticonceptiepit gaat, is niet 
vastgelegd. In het huisartspeilstationsysteem 
vraagt 4,8 procent van de 1O-19-jarige meisjes de 
huisarts voor het eerst om de anticonceptiepit. 

Hoewel deze percentages niet geheel verge
lijkbaar zijn is wei vast te stellen dat de Rutgers
stichting een aanzienlijk aandeel heeft in de 
distributie van de anticonceptiepit. 
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