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Huidige situatie

• Ouderen gebruiken veel medicijnen 

(polyfarmacie: >4 soorten pillen)

• Thuiswonend: 45%

• Langdurige zorg/verpleeghuis: 95%



Huidige situatie

Geneesmiddelen onderzocht op effectiviteit:

- 18-65 jaar

- meestal 1 aandoening

Probleem:

- de meeste geneesmiddelen worden door ouderen gebruikt

- de meeste geneesmiddelen worden door mensen gebruikt die meer dan 

1 aandoening hebben.
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Huidige situatie

• Veel geneesmiddelen worden voor preventie gebruikt:

- hoge bloeddruk pillen, aspirine, cholesterolverlagers, middelen tegen 

botontkalking

Preventie kost tijd: 

- voor middelen is dat snel enkele jaren voordat je verschil merkt

Preventieve middelen hebben ook bijwerkingen:

- duizeligheid, misselijkheid, …..
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Huidige situatie
• Andere geneesmiddelen worden voor genezing of symptoombestrijding 

gebruikt:

- antibiotica

- antidepressiva

- pijnstillers

- anti jeukmiddelen

- middelen om kanker te genezen/remmen

• Meestal gedurende een bepaalde tijd nodig, soms chronisch

• Ook deze middelen hebben bijwerkingen
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Passen mij al die geneesmiddelen? 

Zijn ze (nog) zinnig en zinvol?

Zijn ze echt allemaal (nog) nodig?

Hoe lang zijn ze nodig? Levenslang?

En wat gebeurt er als ik ze niet neem?

Vragen die kunnen opkomen bij patienten
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Vragen bij de arts….
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Of kan een deel wellicht gestopt? En wat wil mijn patiënt eigenlijk?



Samengevat

Persoonsgericht voorschrijven van medicijnen (passend gebruik) vraagt 

om gesprek tussen patiënt en arts: als bewijskracht voor werking van 

geneesmiddelen afneemt >> onzekerheid over effecten toeneemt: gesprek 

over wensen van patiënt extra nodig

Daarbij is het goed expliciet de genoemde vragen te bespreken in het licht 

van wat de patiënt wenst en wil en rekening te houden met de te 

verwachten tijd van leven

Geneesmiddelen die voor een preventief doel gegeven worden vragen 

extra aandacht in het gesprek
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Het lijkt eenvoudig, maar…
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IMPETUS
Improving Medication Prescription in the contExt of advance care planning for paTients 

receiving nUrSing home care

Op weg naar passend voorschrijven van geneesmiddelen

Karin Pouw, Martin Smalbrugge, Jacqueline Hugtenburg, Rob van Marum, Cees Hertogh



Vraag….

Kan voorschrijven meer 

persoonsgericht/passend?

11



Achtergrond

• Tot vlak voor overlijden wordt chronische medicatie met preventief doel 

gegeven en gebruikt

→ Overbehandeling: hoge belasting (inname, toediening/controle), 

bijwerkingen

→ Onderbehandeling: o.a. pijnmedicatie

• Advance care planning: anticiperende besluiten over o.a. medische zorg

→ Medicatiegebruik zelden een onderwerp in gesprekken over Advance 

care planning



Impetus-studie: wat en hoe?

• Voorschrijven van medicijnen laten aansluiten bij het (palliatieve) 

zorgdoel van bewoners: persoonsgericht/passend voorschrijven

• D.m.v. interventie

– Gestructureerde medicatiebeoordeling door arts/apotheker/EVV’er
iom patiënt/bewoner (vertegenwoordiger)> medicatieadviezen

– Medicatieadviezen uit de gestructureerde medicatiebeoordeling 

koppelen aan Advance Care Planning-doelen (gesprek arts-

bewoner/vertegenwoordiger)



Impetus-studie: wat en hoe?

Training van de artsen/apothekers/EVV’ers in medicatiebeoordeling

(met behulp van aangepaste START/STOPP criteria)

Training van artsen in het betrekken van adviezen uit de 

medicatiebeoordeling in gesprekken over advance care planning

Verwachting:

• Vermindering behandelbelasting door afname in voorschrijven van 

preventieve geneesmiddelen

• Positieve gevolgen voor kwaliteit van leven

• Toename van gevoel van betrokkenheid bij patiënt/naasten bij besluiten 

over geneesmiddelen



Niet passend te starten: cardiovasculaire
preventie



Enkele voorbeelden

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw8-ziu8jXAhWC1RoKHctIDoMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.tevanederland.nl%2Fassortiment%2Fsimvastatine-teva-tablet-filmomhuld-20mg-2%2F%3Fcategory%3DC10A1%3A%2520HMG-COA%2520REDUCTASE%2520INHIBITORS&psig=AOvVaw2FamRDYZ3LQ8SxN93J5Dud&ust=1511106195472213


Wel passend te starten bij hoge 
symptoomlast

✓
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Niet passend te starten: acetylcholine-
esterase remmers





Dilemma: anticoagulantia
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