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Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarma-

cie ontslagen uit het ziekenhuis

Hoofdstuk 1 bevat de algemene inleiding van dit proefschrift. Dit hoofdstuk beschrijft het optre-

den van geneesmiddel gerelateerde problemen (GGP) bij oudere patiënten die een groot aantal 

geneesmiddelen gebruiken voor de behandeling van één of meer chronische ziektes (polyfarma-

cie). Een GGP is een gebeurtenis of omstandigheid die kan leiden tot ongewenste gezondheidsver-

schijnselen waardoor het risico op morbiditeit en ziekenhuisopnamen toeneemt. Met het optre-

den van GGP geassocieerde risicofactoren zijn polyfarmacie, niet-naleving van de behandeling 

(therapie ontrouw), ziekenhuisopname en ontslag uit het ziekenhuis. Verschillende methodes 

voor het verrichten van een medicatiereview en andere interventies gericht op het identificeren 

en oplossen van GGP worden eveneens toegelicht. Het primaire doel van dit proefschrift is het 

bestuderen van de effecten van een klinisch medicatie review ter voorkoming van GGP door open-

bare apothekers bij oudere patiënten met polyfarmacie na ontslag uit het ziekenhuis met behulp 

van een gerandomiseerd onderzoeksmodel. De secundaire doelen van dit proefschrift zijn het be-

noemen van specifieke GGP die bij deze groep oudere patiënten vaak voorkomen, het beschrijven 

van de onderzoeksopzet en de ontwikkeling van een in de dagelijkse praktijk bruikbaar instrument 

om een klinisch medicatiereview uit te voeren. De opvattingen over medicatie en tevredenheid 

met informatie over medicijngebruik en therapietrouw gedrag onder oudere patiënten met poly-

farmacie die zijn ontslagen uit het ziekenhuis, worden eveneens onderzocht. Tenslotte wordt het 

effect van een klinisch medicatie review op zorg gebruik en de bijbehorende kosten onderzocht. 

De focus ligt hierbij op heropnames.

Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een observationeel onderzoek bij oudere patiënten met 

polyfarmacie na ontslag uit het ziekenhuis naar voorschrijver gerelateerde en de door patiënten 

zelf ervaren GGP. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een checklist met specifiek bij deze 

groep patiënten veel voorkomende GGP en van een script voor een semi-gestructureerd patiënt 

interview. Daarnaast werden determinanten onderzocht die geassocieerd zijn met bij deze patiën-

tengroep veelvoorkomende GGP. Bij oudere patiënten met polyfarmacie die zijn ontslagen uit het 

ziekenhuis bleken beide soorten GGP veel voor te komen. Het aantal medicijnen per patiënt was 

direct gerelateerd met het aantal geregistreerde GGP. Patiënten met diabetes type 2 hadden sig-

nificant meer GGP dan patiënten die niet aan deze ziekte leden. Ook patiënten ontslagen van de 

afdelingen longziekten hadden meer GGP dan patiënten die die in het ziekenhuis op andere af-

delingen opgenomen waren gewest. Veelvoorkomende, direct  aan de voorgeschreven medicatie 

gerelateerde GGP waren: ‘geen geneesmiddel voorgeschreven ondanks de aanwezigheid van een 
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indicatie’, ‘indicatie van geneesmiddel niet bekend’, ‘behandeling met een geneesmiddel onnodig 

lang voortgezet’, ‘keuze geneesmiddel verkeerd’, ‘geneesmiddel te laag gedoseerd’ en ‘interactie 

met een ander geneesmiddel’. De meest voorkomende door patiënten ervaren GGP waren het 

optreden van bijwerkingen en het geen of onvoldoende kennis te hebben van de voorgeschreven 

geneesmiddelen.

Hoofdstuk 3 beschrijft de opzet van het gerandomiseerde interventieonderzoek naar de effecten 

van een klinisch medicatiereview en intensieve medicatiebegeleiding bij oudere patiënten met 

polyfarmacie na ontslag uit het ziekenhuis. Patiënten die ouder waren dan 60 jaar, uit het ziek-

enhuis ontslagen waren en voor de behandeling van een chronische ziekte meer dan vijf genee-

smiddelen gebruikten werden door hun openbare apotheek voor deelname benaderd. Deelne-

mende apotheken werden elektronisch gerandomiseerd voor het uitvoeren van de interventie of 

het verlenen van gebruikelijke zorg aan controlepatiënten. De interventie bestaat uit een klinisch 

medicatie review op basis van een medicatie- en behandelanalyse door openbare apothekers en 

een patiënt interview door apothekersassistenten gevolgd door intensieve begeleiding gedurende 

een periode van 12 maanden. De begeleiding bestaat uit cognitieve gedragstherapie. De mate van 

therapietrouw werd gemeten aan de hand van de Medication Adherence Report Scale (MARS) 

vragenlijst. Op cursorische wijze werden apothekers werden vertrouwd gemaakt met het maken 

van een medicatiebeoordeling en kregen apothekersassistenten instructie in het gebruik van het 

semi-gestructureerde script bij het interviewen van patiënten. Met behulp van een hieronder bes-

chreven (hoofdstuk 5) specifiek ontwikkeld beoordelingsinstrument werden kort na het ontslag en 

na 12 maanden GGP opgespoord. Na verwerking werden zij aansluitend beoordeeld door twee kli-

nische farmacologen. Met behulp van lineaire regressie analyse is het effect van medicatie analyse 

op het voorkomen van GGP onderzocht. Subgroep analyses werden uitgevoerd ter beoordeling 

van de effectiviteit van de interventie bij specifieke patiëntengroepen. De twee primaire doelen 

van het onderzoek waren de verschillen in GGP en therapietrouw tussen patiënten uit de inter-

ventie- en controlegroepen. Secundaire uitkomstmaten waren de incidentie van re hospitalisatie, 

attitude ten aanzien van het geneesmiddelgebruik, het sociaal-maatschappelijk functioneren van 

de patiënt, de kwaliteit van leven en de kosten effectiviteit van de interventie. De kosten van de 

gezondheidszorg werden gemeten met behulp van maandelijkse kostenkalenders.

Hoofdstuk 4 en 5 vermelden de uitkomsten van het gerandomiseerde interventieonderzoek naar 

het effect van een klinisch medicatie review ter voorkoming van GGP en medicatiebegeleiding bij 

oudere patiënten met polyfarmacie na ontslag uit het ziekenhuis. Hoofdstuk 5 betreft een uitge-

breide versie van de studie waarin de methode en resultaten in meer detail zijn beschreven. De 

interventie leidde tot een significante vermindering van het aantal GGP, in het bijzonder van de 

problemen ´geen geneesmiddel voorgeschreven in aanwezigheid van een indicatie’ en ‘angst voor 
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bijwerkingen’. Het effect van de interventie was vooral waarneembaar bij patiënten met hartfalen 

en een hoge bloeddruk. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de ontwikkeling van een gestructureerd beoordelingsinstrument als prak-

tisch hulpmiddel bij de uitvoering van een klinisch medicatie review door apothekers en huis-

artsen, waarbij het perspectief van de patiënt wordt meegenomen. Het instrument is gebaseerd 

op de meest voorkomende chronische aandoeningen bij ouderen in Nederland en de daarbij 

meest voorgeschreven medicijnen. Ten behoeve van de medicatiebeoordeling werd een lijst met 

veel voorkomende GGP bij ouderen met polyfarmacie opgesteld waarin niet alleen direct met 

de behandeling samenhangende GGP waren opgenomen maar ook aan de medische status van 

de patiënt gerelateerde problemen. Voor de inbreng van door de patiënt ervaren GGP werd een 

script voor semi-gestructureerd patiënteninterview ontwikkeld. Het beoordelingsinstrument is 

ontwikkeld op basis van behandelplannen, literatuur over GGP en de inzichten van een expert-

groep bestaande uit klinische farmacologen, geriaters, artsen en openbare apothekers. Het beoor-

delingsinstrument is ontwikkeld en gevalideerd met behulp van beoordelingen door leden van de 

expert groep en het gebruiken van het instrument bij het hierboven beschreven gerandomiseerd 

interventieonderzoek. Het beoordelingsinstrument bestond uiteindelijk uit 126 GGP verdeeld 

over 20 secties op basis van aandoeningen en bijbehorende (patho-)fysiologie en onderwerpen 

van het semi gestructureerde patiënteninterview.

Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten van een observationeel onderzoek onder oudere patiënten 

met polyfarmacie na ontslag uit het ziekenhuis over hun motivatie voor het gebruik van de hen 

voorgeschreven geneesmiddelen, hun tevredenheid over de informatie die hen na het ontslag 

over de voorgeschreven medicatie was gegeven en hun zelfgerapporteerde therapietrouw. Ge-

gevens werden verkregen door het uitzetten van vragenlijsten onder aan het gerandomiseerde in-

terventieonderzoek deelnemende patiënten. In het algemeen bleken de deelnemers overtuigd te 

zijn van de noodzaak hun medicatie op de voorgeschreven wijze te gebruiken en maakten zij zich 

nauwelijks bezorgd over de mogelijke risico’s van hun medicijngebruik. Ze hadden geen negatieve 

opvatting over de mogelijk verslavende werking van hun medicijnen, maar maakten zich wel bez-

orgd over het mogelijk overmatig voorschrijven van medicatie door de hen behandelende artsen. 

Patiënten waren doorgaans tevreden met de informatie die ze kregen over hun medicijnen wat be-

treft doel en gebruik. De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat door een goede voorlichting 

oudere patiënten met polyfarmacie overtuigd kunnen worden van de noodzaak hun medicatie op 

de voorgeschreven wijze te gebruiken. Omwille van de therapietrouw is het belangrijk daarbij het 

idee dat artsen overmatig geneesmiddelen zouden voorschrijven weg te nemen. 
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Hoofdstuk 8 behandelt de uitkomsten van het onderzoek naar het effect van een klinisch medi-

catie review op  het zorggebruik en de kosteneffectiviteit van een klinische medicatie review  op 

het verminderen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarma-

cie na ontslag uit het ziekenhuis. Gegevens zijn verkregen uit het hierboven beschreven geran-

domiseerde interventieonderzoek. Data over zorggebruik zijn verzameld middels het gebruik van 

kalenders die maandelijks naar de patiënt werden opgestuurd. De kalender verschafte informatie 

over: bezoek aan de huisartspraktijk, medische specialist, fysiotherapeut, huisbezoek van de arts, 

het gebruik van thuiszorg en heropnamen. Informele zorg van familie, buren, vrienden werden ook 

uitgevraagd. Voor het onderzoek werden alleen de gegevens gebruikt van patiënten die tenminste 

gedurende zes maanden een ingevulde kalender hadden teruggestuurd. Een klinisch medicatier-

eview bij deze groep patiënten resulteerde in een niet significante vermindering van GGP en een 

hoger zorg gebruik.  

Het percentage patiënten dat binnen zes maanden na ontslag opnieuw werd opgenomen in de 

interventiegroep hoger dan in de controlegroep. Het gemiddeld aantal opnamedagen bleek eve-

neens hoger te zijn. Het uitvoeren van klinisch medicatiereview en intensieve begeleiding bij deze 

groep patiënten was daarom niet kosteneffectief.

Hoofdstuk 9 bevat een algemene bespreking van het in dit proefschrift beschreven onderzoek en 

de uitkomsten daarvan. In het licht hiervan de uitkomsten van eerdere onderzoeken kan worden 

geconcludeerd dat het uitvoeren van een klinisch medicatiereview ontslagbegeleiding bij oudere 

patiënten met polyfarmacie na ontslag uit het ziekenhuis bijdraagt aan het verminderen van GGP 

en de therapietrouw ten goede komt. Doordat het aantal heropnames binnen een half jaar na het 

ontslag niet afnam, was de interventie echter niet kosteneffectief. Kosteneffectiviteit zou mogelijk 

wel kunnen bereikt door de interventie te beperken tot patiënten met een hoog risico op heropn-

ame en het ontwikkelen en toepassen van meer specifieke interventies.


