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Introductie

Medicatiebewaking en farmaceutische patiëntenzorg hebben de afgelopen jaren een sterke 

ontwikkeling doorgemaakt in Nederland. De patiënt is meer centraal komen te staan en ook com-

puter software voor patiëntdossiers en medicatiebewaking is meegegaan in deze ontwikkeling. 

Er zijn verschillende tarieven voor basis-handelingen (verstrekken van herhaalreceptuur) en extra 

handelingen (eerste uitgifte, speciale bereidingen, of uitgifte van geneesmiddelen in de avond- en 

weekenduren). De meeste zorgverzekeraars hanteren ook tarieven voor extra diensten, zoals de 

uitvoering van een medicatiebeoordeling.

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar medicatiebeoordelingen en het effect hiervan 

op patiëntuitkomsten. De SMOG [Screening Medicatie Oudere Geneesmiddelgebruiker] studie 

heeft gecontroleerd onderzocht of een interventie door de openbare apotheker het aantal 

geneesmiddel-gerelateerde problemen kan doen afnemen onder ouderen die zes of meer genees-

middelen gebruikten. Er werd geconcludeerd dat dit het geval is, maar tevens werd de aanbeveling 

gedaan dat interventies in de toekomst zich meer moeten richten op patiëntuitkomsten, zoals 

kwaliteit van leven, morbiditeit en mortaliteit. De resultaten van de HARM-studie [Hospital Admissi-

ons Related to Medication, Ziekenhuis opnamen gerelateerd aan medicatie] geven aan dat 5,6% van 

de gescreende ziekenhuisopnamen medicatie-gerelateerd zijn. Bijna de helft van deze opnamen 

(46,5%) werd beoordeeld als potentieel vermijdbaar. Determinanten hiervan zijn verminderde 

cognitie, vier of meer co-morbiditeiten, leven in een verzorgingshuis, verminderde nierfunctie, 

therapieontrouw, en polyfarmacie (gebruik van meerdere geneesmiddelen). Deze studie werd 

opgevolgd door de pHARM studie [Preventing Hospital Admissions by Reviewing Medication, Voorko-

men van ziekenhuisopnamen door medicatiebeoordeling]. Voor patiënten met een verhoogd risico 

op een medicatie-gerelateerde ziekenhuisopname werd een medicatiebeoordeling uitgevoerd en 

een farmacotherapeutisch behandelplan (FBP) ontwikkeld door de eigen apotheker en huisarts. In 

de controlegroep werden meer medicatie-gerelateerde ziekenhuisopnamen waargenomen dan in 

de interventiegroep maar er werden geen significante uitkomsten waargenomen op overleving, 

geneesmiddel-gerelateerde problemen en kwaliteit van leven.

In de literatuur zijn verschillende niveaus van medicatiebeoordelingen beschreven. Dit kan door een 

apotheker alleen worden uitgevoerd door een beoordeling van een lijst met geneesmiddelen. Een 

huisarts kan deze informatie aanvullen met gegevens over diagnoses en laboratoriumuitslagen. Ten 

slotte kan de patiënt zelf informatie toevoegen over ervaringen met het geneesmiddelgebruik en 

eventuele andere (zelfzorg)geneesmiddelen die worden gebruikt buiten medeweten van de apo-

theek en huisarts. In Nederland is een medicatiebeoordeling gedefinieerd als een beoordeling van 

de farmacotherapie door apotheker, arts en patiënt op basis van een periodieke gestructureerde, 

kritische evaluatie van de medische-, farmaceutische-, en gebruiksinformatie. Om een medicatiebe-

oordeling op het hoogste niveau uit te voeren is samenwerking tussen zorgverleners en betrokken 

patiënten noodzakelijk. Hierbij is het ook belangrijk dat patiëntdata gedeeld wordt. Een gezamen-
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lijke aanpak in de vorm van een farmacotherapeutisch behandelplan (FBP) waarbij informatie- en 

communicatietechnologie wordt gebruikt om patiëntdata te delen en te documenteren zou een 

eerste stap kunnen zijn in gedeelde besluitvorming in geïntegreerde farmaceutische patiëntenzorg. 

Deze aanpak is nog niet eerder beschreven en daarom gekozen als startpunt van dit onderzoek. Dit 

onderzoek richt zich dan ook op de samenwerking tussen apothekers en huisartsen in de eerste lijn. 

De vraagstellingen van dit onderzoek zijn:

- hoe kan therapietrouw van patiënten met betrekking tot chronische medicatie verbeterd wor-

den door patiënten meer te betrekken in de keuze voor de behandeling?

- hoe kunnen geneesmiddel-gerelateerde problemen verminderd worden door de ontwikkeling 

van een methode om farmaceutische patiëntenzorg meer te integreren in de dagelijkse prak-

tijk?

Samenwerking tussen disciplines

Hoofdstuk 2 geeft de noodzaak van de samenwerking tussen zorgverleners weer. Een systematisch 

review is uitgevoerd om te kijken naar het effect van samenwerking tussen apothekers en huisart-

sen op patiëntuitkomsten. Verschillende interventies zijn beschreven in de literatuur maar slechts 

een klein deel van deze studies beschrijft een effect op harde uitkomsten, zoals ziekenhuis(her)

opnamen. Gerandomiseerde gecontroleerde trials in grote groepen patiënten zijn nodig om harde 

uitkomsten aan te tonen. De betrokkenheid van de patiënt is essentieel voor langdurig succes van 

de interventie. Wanneer patiënten instemmen met de voorgestelde interventie zullen ze meer ge-

motiveerd zijn tot verandering en zal de interventie op langere termijn meer succesvol zijn. Wanneer 

medicatiebeoordelingen op het hoogste niveau worden uitgevoerd zal dit ook meer tijd kosten, 

tijd die niet altijd wordt vergoed. Ook is het de vraag of alle zorgverleners de juiste vaardigheden 

hebben om de medicatiebeoordeling correct uit te voeren, wetende dat het complexe patiënten 

met multi-morbiditeit en polyfarmacie betreft.

Betrokkenheid patiënt

De betrokkenheid van de patiënt in zijn/haar farmacotherapie kan tot uiting komen bij de eerste 

en tweede uitgifte van een geneesmiddel. Wanneer een patiënt een geneesmiddel krijgt voorge-

schreven voor langdurig (chronisch) gebruik is het belangrijk voor de therapietrouw dat hij/zij hier 

volledig achter staat. Wanneer een patiënt betrokken wordt bij de keuze van een nieuw geneesmid-

del zal de patiënt ook meer gemotiveerd zijn om het middel te gebruiken. Wanneer tijdens de eerste 

weken van gebruik negatieve ervaringen optreden of zorgen omtrent het geneesmiddelgebruik 

ontstaan, kan dit resulteren in het staken van de therapie. In Nederland vindt de eerste uitgifte van 

een geneesmiddel altijd voor 14 dagen plaats. De tweede uitgifte na deze twee weken gebruik 
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is een perfect moment om met de patiënt eerste ervaringen en eventuele zorgen en vragen te 

bespreken. Dit zou kunnen door een formulier te gebruiken met vijf vragen over ervaringen, zorgen 

en verwachtingen omtrent het nieuw te starten geneesmiddel, het zogenaamde concordantie-

formulier (concordantie is het proces van samenspraak waarin met respect voor elkaars meningen 

afspraken worden gemaakt). Dit formulier kan meegegeven worden aan de patiënt bij de eerste 

uitgifte met een afspraak voor een consult bij de tweede uitgifte, waarin de antwoorden op het 

formulier besproken worden. In de hoofdstukken 3 en 4 wordt beschreven het gebruik en de 

evaluatie van het concordantie-formulier in Nederland en Bulgarije. Uit vragenlijsten bleek dat 

het formulier als positief werd ervaren door apothekers en patiënten. Patiënten waardeerden het 

gesprek en aandacht door de apotheker. Dit werd als informatief ervaren en als een goede mogelijk-

heid gezien om vragen te kunnen stellen. Er is geen verbetering in therapietrouw aangetoond.

Hoofdstuk 5 gaat verder in op de overtuigingen van de patiënt omtrent geneesmiddelgebruik. 

Polyfarmacie patiënten met een cardiovasculaire aandoening is gevraagd twee vragenlijsten in te 

vullen: de ‘Beliefs about Medicines Questionnaire’ en de ‘EQ-5D Questionnaire’. De ‘Beliefs about Me-

dicines Questionnaire’ vraagt door het presenteren van 9 stellingen hoe patiënten denken over ge-

neesmiddelgebruik in het algemeen. De ‘EQ-5D Questionnaire’ bestaat uit twee onderdelen om de 

kwaliteit van leven te meten. Allereerst vijf vragen omtrent de gezondheidstoestand van de patiënt 

op dat moment. Vervolgens wordt gevraagd de gezondheidstoestand aan te geven op een schaal 

van 0 (slechtste gezondheidstoestand) tot 100 (beste gezondheidstoestand). Deze vragenlijsten 

werden afgenomen in twee groepen patiënten, bestaande uit een interventiegroep die een medi-

catiebeoordeling kreeg gevolgd door het opstellen van een farmacotherapeutisch behandelplan, 

en een controle groep die de gebruikelijke zorg kreeg. Dit vond plaats binnen de opzet van een 

studie, die hieronder verder beschreven wordt. Afname vond plaats op twee tijdstippen, namelijk 

op t=0 (voor de interventie) en op t=1 (na 1 jaar follow-up). Hieruit bleek dat actieve interventie in 

een positief effect resulteerde op de overtuigingen van de patiënt omtrent geneesmiddelgebruik 

maar niet op de kwaliteit van leven.

Beoordeling geneesmiddel-gerelateerde problemen

Deel twee van dit proefschrift gaat verder in op de beoordeling van geneesmiddel-gerelateerde 

problemen. Hoofdstuk 6 beschrijft een studie naar discrepanties in ontslagmedicatie. Gedurende 1 

jaar werden in een openbare apotheek van alle patiënten die uit het ziekenhuis waren ontslagen, de 

ontslagdocumenten (ontslagbrief, ontslagrecepten, medicatieoverzicht uit het ziekenhuis) vergele-

ken met de informatie in het Apotheek Informatie Systeem (AIS). Hieruit bleken 223 discrepanties 

uit 100 ontslagen, een gemiddelde van 2,2 discrepanties per ontslag. Het merendeel van de discre-

panties kwam voort uit onduidelijkheden in informatie afkomstig uit het ziekenhuis. Er was tegen-

strijdige informatie te vinden in de ontslagbrief en de ontslagrecepten. Ook werden wijzigingen niet 

altijd duidelijk aangegeven in de ontslagbrief waardoor deze nagevraagd dienen te worden in het 
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ziekenhuis. Deze studie geeft het belang weer van verificatie van verschillende patiëntendossiers, 

medicatieverificatie. Wanneer een geneesmiddel niet voorkomt op de ontslagrecepten wil dit niet 

automatisch zeggen dat het betreffende middel is gestopt. Wanneer verschillende zorgverleners 

de patiëntdossiers up-to-date hebben, komt dit de uitvoering van een medicatiebeoordeling ten 

goede. Om het delen van patiëntinformatie tussen verschillende zorgverleners te vergemakkelijken 

is een Web-based Farmacotherapeutisch BehandelPlan (W-FBP) ontwikkeld, zoals beschreven in 

hoofdstuk 7. Dit is gebaseerd op een web-applicatie waarin patiëntinformatie uit apotheek- en 

huisartsinformatiesystemen automatisch wordt ge-upload. Het W-FBP is gebruikt bij de uitvoering 

van een onderzoek naar medicatiebeoordelingen op acht locaties in Nederland, dat aan bod komt 

in hoofdstuk 8. In totaal werden 512 patiënten geïncludeerd in dit onderzoek. Er werden in de 

interventiegroep per patiënt gemiddeld 2,2 potentieel geneesmiddel-gerelateerde problemen 

gedefinieerd. Deze werden in verschillende categorieën gevonden, voornamelijk met betrekking 

tot therapie(on)trouw en inname van het geneesmiddel, beschikbaar zijn van klinische waarden 

(labwaarden) en geneesmiddelen waar geen indicatie meer voor is en gestopt kunnen worden. Na 

1 jaar waren 47,2% van deze potentiële problemen opgelost. Er werd ook gekeken naar de invloed 

van de medicatiebeoordeling op veranderingen in cardiovasculaire risicofactoren, zoals bloeddruk 

en cholesterolwaarden. Hierin is geen klinisch relevante verbetering waargenomen, waarbij opge-

merkt moet worden dat hier weinig ruimte voor verbetering was aangezien de waarden op t=0 

al binnen de referentiewaarden vielen. Geconcludeerd kan worden dat een medicatiebeoordeling 

met opstellen van een farmacotherapeutisch behandelplan kan bijdragen aan het opsporen en 

verhelpen van potentiële geneesmiddel-gerelateerde problemen. In het kader van tijdsinvestering 

en efficiency is het noodzakelijk de doelgroep van patiënten verder te specificeren.

Discussie

De studies beschreven in dit proefschrift geven aan dat er ruimte is tot verbetering in drie aspecten: 

(1) een meer precieze selectie van risicopatiënten; (2) medicatieverificatie op kritieke momenten, 

zoals na opname in het ziekenhuis en na ontslag uit het ziekenhuis; en (3) grotere betrokkenheid 

van patiënten in farmaceutische patiëntenzorg door middel van het gebruik van een concordantie- 

formulier.

Aanbevolen wordt om patiënten meer te informeren over, en betrokken te laten zijn bij, medicatie-

beoordelingen en -verificatie. Het is belangrijk dat patiënten het belang inzien van de beschikbaar-

heid van een up-to-date patiëntendossier voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de behande-

ling. Kritieke momenten zijn eerste en tweede uitgifte van een nieuw middel voor chronisch gebruik, 

met name wanneer sprake is van polyfarmacie (gebruik van meerdere medicijnen), en na opname 

of ontslag uit het ziekenhuis. De patiënt is de belangrijkste schakel tussen alle zorgverleners die 

betrokken zijn bij de behandeling en derhalve de meest geschikte persoon om het patiëntendossier 

up-to-date te houden. Een aanbeveling om de samenwerking tussen zorgverleners onderling te 
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verbeteren is verdere ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie vooral om patiënt-

gegevens te kunnen delen en om het gebruik van FBPs te integreren in lokale computersystemen 

van apotheken en huisartsen. Op organisatorisch vlak moet gekeken worden of bepaalde taken 

binnen de uitvoering van medicatiebeoordelingen gedelegeerd kunnen worden aan bijvoorbeeld 

farmaceutisch consulenten. Onze studie heeft laten zien hoe moeizaam het is medicatiebeoordelin-

gen te integreren in de dagelijkse werkwijze in de apotheek. Te lage vergoeding en tijdgebrek zijn 

de belangrijkste factoren dat deze beoordelingen niet op een dagelijkse basis worden uitgevoerd. 

Ook heeft de ‘gemiddelde’ Nederlandse apotheker mogelijk niet genoeg ervaring en routine om 

een medicatiebeoordeling volledig uit te voeren en is verdere training gewenst.

Conclusie

Dit proefschrift laat het belang zien van de betrokkenheid van de patiënt bij zijn/haar genees-

middelgebruik. Een manier om dit te bevorderen is het gebruik van het concordantie-formulier 

bij de eerste en tweede uitgifte van een nieuw geneesmiddel, dat voor langdurig gebruik wordt 

geadviseerd. Een tweede manier is de uitvoering van een medicatiebeoordeling gevolgd door een 

farmacotherapeutisch behandelplan dat afgestemd wordt door de diverse zorgverleners met de 

patiënt. Randvoorwaarden hiervoor zijn een goede samenwerking tussen de verschillende zorgver-

leners, het beschikbaar zijn van gedeelde, up-to-date patiëntinformatie, bij voorkeur via een lokaal 

computersysteem, en een passende honorering voor de geleverde diensten.
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