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ABSTRACT 

Inleiding: Ouderen vormen een bijzondere populatie die door talrijke factoren zoals o.a. fysiologische 

veranderingen, cognitieve achteruitgang, comorbiditeiten en polyfarmacie extra aandacht en zorg vereisen tijdens 

een hospitalisatie. Het bekomen van een accuraat overzicht van de thuismedicatie bij opname, het screenen op 

medicatie gerelateerde problemen en de medicatieoverdracht naar eerste lijn omvatten de transmurale 

farmaceutische zorg activiteiten binnen een ziekenhuis.   

Objectieven: Het doel van dit onderzoek is de ontslagmedicatie en de wijzigingen doorgevoerd in de thuismedicatie 

tijdens de hospitalisatie in kaart te brengen, eventuele discrepanties en potentieel ongeschikte medicatie bij 

ontslag op te sporen. Verder is het doel om patiënten die in aanmerking komen te informeren over hun medicatie 

en de wijzigingen t.o.v. de thuismedicatie. 

Methodologie: Er werd een monocentrische prospectieve observationele studie uitgevoerd op de afdelingen 

geriatrie en thoracovasculaire heelkunde van het UZ Gent in de periode maart-mei 2017. Patiënten ouder dan 65 

jaar, die terugkeerden naar huis en met een voldoende goed cognitief vermogen werden consecutief opgenomen 

in de studie. De medicatiebegeleiding werd a.d.h.v. een checklist op een gestructureerde manier uitgevoerd. De 

patiënt werd a.d.h.v. het medicatieschema op de hoogte gebracht van de wijzigingen in de ontslagmedicatie. Het 

medicatieschema van de patiënt werd na ontslag elektronisch doorgestuurd naar de officina-apotheker. Potentieel 

ongeschikte geneesmiddelen werden opgespoord door het screenen van de ontslagmedicatie a.d.h.v. lijst 1 en lijst 

2 van de Gheop3s tool. 

Resultaten: In totaal kwamen 55 patiënten van de 194 (28,35%) patiënten in aanmerkingen voor de counseling. 

Slechts voor 37 patiënten kon er een gesprek met de patiënt plaatsvinden. In totaal werden er 392 en 155 

geneesmiddelen als ontslagmedicatie teruggevonden, dit betekent 9,80 en 10,33 geneesmiddelen per patiënt. Op 

geriatrie werden 266 wijzigingen doorgevoerd in de thuismedicatie en op thoracovasculaire heelkunde 49 wat 

neerkomt op 6,65 en 3,27 wijzigingen per patiënt. In totaal werden 15 discrepanties en 67 potentieel ongeschikte 

geneesmiddelen teruggevonden in de ontslagmedicatie. 

Conclusie: Ondanks de kleine onderzoekspopulatie kon er worden aangetoond dat er relatief veel wijzigingen 

worden doorgevoerd in de thuismedicatie tijdens een hospitalisatie. Daarnaast verlaten de patiënten meestal het 

ziekenhuis zonder hiervan op de hoogte te worden gebracht. Dit onderzoek heeft ook aangetoond dat er een 

aanzienlijk deel ouderen op niet-geriatrische afdelingen deel in aanmerkingen komt voor de medicatiebegeleiding 

en dat in een volgend onderzoek de focus niet uitsluitend moet liggen op ouderen gehospitaliseerd op geriatrische 

afdelingen maar ziekenhuisbreed. 
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1. INLEIDING 

 

1.1. Transmurale zorg 

1.1.1. Algemeen 

Transmurale zorg of ‘seamless care’ staat voor het behoud van de continuïteit van de zorg tijdens de 

transitie tussen twee verschillende zorginstellingen. De werkelijke definitie is niet zo eenduidig, enkele 

voorbeelden van deze definities zijn: continuïteit tussen de tweedelijnszorg en eerstelijnszorg of zorgen verleend 

zowel binnen (intramuraal) als buiten (extramuraal) de muren van een instelling (1)(2). Goede transmurale zorg 

heeft als doel het ziekenhuisverblijf te optimaliseren en de informatieoverdracht van tweedelijnszorg (ziekenhuis, 

instelling,…) naar eerstelijnszorg (thuisverpleging, officina-apotheek, huisarts,…) of omgekeerd zo vlot mogelijk te 

laten verlopen. Dit alles om de continuïteit van de farmacotherapie van de patiënt te kunnen blijven garanderen.  

1.1.2. Gestructureerde medicatie anamnese 

Voor een goede transmurale farmaceutische zorg is het vooreerst belangrijk om ten allen tijde een ‘up to 

date’ overzicht te hebben van de medicatie die de patiënt neemt. Wanneer de patiënt in het ziekenhuis wordt 

opgenomen, benoemen we de medicatie die de patiënt nam vóór de opname als ‘thuismedicatie’. Tijdens het verblijf 

wordt de patiënt al dan niet geopereerd, ondergaat de patiënt verschillende onderzoeken en worden verschillende 

labowaarden bepaald. Op basis van die gegevens wordt de thuismedicatie al dan niet gewijzigd, stopgezet of 

worden er nieuwe geneesmiddelen opgestart. Wanneer de patiënt tot slot ontslagen wordt uit het ziekenhuis, moet 

terug het overzicht van de medicatie worden opgemaakt; deze medicatie benoemen we de ‘ontslagmedicatie’. 

Informatie aan de patiënt, en overdracht naar de gezondheidswerkers van de eerste lijn zijn hierbij belangrijk.  

In afwachting van elektronische uitwisseling, wordt bij een ziekenhuisopname een medicatie anamnese 

uitgevoerd om een volledige lijst te bekomen van de thuismedicatie van de patiënt. Hiervoor kunnen verschillende 

bronnen geraadpleegd worden: verwijsbrief van de huisarts, voorgaande poliklinische consultaties, voorgaande 

ziekenhuisopnames, meegebrachte medicatielijst of geneesmiddelverpakkingen. Naast het raadplegen van 

bronnen wordt de thuismedicatie bevraagd bij de patiënt of diens familie / mantelzorger. Het doel is een volledige 

medicatielijst te bekomen inclusief dosis, frequentie, tijdstip van inname, zowel voor voorschriftplichtige als niet-

voorschriftplichtige geneesmiddelen, alsook voor indien nodig medicatie. Bijkomend is het zinvol om te peilen naar 

het goed gebruik van medicatie door de patiënt (bv. delen van tabletten, gebruik van oogdruppels of inhalatoren,…) 

alsook naar de eventuele moeilijkheden die de patiënt ondervindt met betrekking tot het medicatiegebruik 

(bijwerkingen, allergieën, therapietrouw,…). Wanneer men gebruik maakt van meerdere bronnen, en een 
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gestandaardiseerde bevraging om tot de medicatielijst te komen, alsook het peilen naar goed gebruik en naar 

moeilijkheden, benoemt men dit als een gestructureerde medicatie anamnese (GMA). Wanneer de patiënt zijn of 

haar medicatieschema reeds bij zich heeft, wordt dit alsnog overlopen met de patiënt om na te gaan of het ‘up to 

date’ is (3).  

1.1.3. Medicatieverificatie en discrepanties 

Medicatieverificatie bij ziekenhuisopname is het proces waarbij de thuismedicatielijst, bekomen via GMA, 

vergeleken wordt met de bestaande of reeds vroeger geregistreerde medicatielijst, of met de medicatie die reeds 

in het ziekenhuis is voorgeschreven. Dit proces laat het opsporen van discrepanties toe bij het verenigen van beide 

medicatielijsten die eventueel klinisch relevante gevolgen kunnen hebben voor de patiënt (4) . Een discrepantie 

kan gedefinieerd worden als een onverenigbaarheid in informatie afkomstig van verschillende bronnen.  

Een wijziging tussen de thuismedicatie en de medicatie toegediend in het ziekenhuis kan uiteraard 

bedoeld worden doorgevoerd en is geen echte discrepantie. In het kader van transmurale farmaceutische zorg 

spreken we dus over het detecteren van onbedoelde discrepanties. Onbedoelde discrepanties kunnen ontstaan 

bijvoorbeeld door miscommunicatie bij transfer uit een ander ziekenhuis of door gebrek aan een volledig accurate 

thuismedicatielijst. Wanneer deze discrepanties onopgemerkt blijven kunnen ze meegenomen worden naar ontslag 

toe. Dit kan leiden tot duplicatie van geneesmiddelen, foutieve doseringen of therapieontrouw (‘non-adherence’) 

bij de patiënt. Deze discrepanties zijn dus eigenlijk medicatiefouten en kunnen mogelijks het risico verhogen op 

bijwerkingen (‘adverse drug reactions’ of ADRs), of andere geneesmiddel-gerelateerde problemen (‘drug related 

problems of DRPs) en medicatiefouten (5)(6).  

Onbedoelde discrepanties kunnen voorkomen op elk transitiemoment van een hospitalisatie. Vooreerst bij 

opname wanneer geen adequate medicatie anamnese kan gebeuren. Soms ontbreekt informatie over de 

thuismedicatie bv. doordat de patiënt zelf niet kan bevraagd worden door een slechte gezondheidstoestand of een 

verminderde cognitieve status, doordat niet bekend is welke zorgverstrekkers uit de eerste lijn de patiënt volgen, 

doordat geen verwanten of mantelzorgers kunnen gecontacteerd worden, of door een taalbarrière. Anderzijds 

wordt de thuismedicatie soms niet gestructureerd bevraagd, door een gebrekkige kennis over geneesmiddelen, 

door een beperkte beschikbaarheid van de zorgverstrekkers in het ziekenhuis. Verschillende studies hebben 

onbedoelde discrepanties bij opname en ontslag van oudere patiënten in het ziekenhuis bestudeerd. Het 

percentage aan patiënten waarbij minimum 1 discrepantie werd teruggevonden bij ontslag varieerden tussen de 

49%, 54% en 60%. Dit betekent gemiddeld 1,73 tot 1,96 discrepanties per patiënt (4)(3)(7). Anderzijds kunnen er bij 

het ontslag ook discrepanties teruggevonden worden wanneer het medicatieschema niet overeenkomt met de 

ontslagbrief. Dit kan te wijten zijn aan het onopgemerkt voorkomen van een discrepantie in de medicatiehistoriek 
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die wordt overgenomen in de ontslagbrief of wanneer bepaalde wijzigingen in de farmacotherapie niet correct 

gedocumenteerd zijn tijdens het verblijf (8). In een studie uitgevoerd in België in 2010 werd er bij 47,6% van de 189 

patiënten minimum 1 discrepantie teruggevonden in de ontslagmedicatie (9). 

Discrepanties worden in verschillende categorieën opgedeeld. In onderstaande tabel 1.1. worden de 

belangrijkste types weergegeven. De klinische relevantie van de verschillende discrepanties blijkt niet eenduidig 

te bepalen. In verschillende studies werd dit door een panel van artsen, verpleegkundigen en apothekers ingeschat 

(3)(10). In een studie uitgevoerd door Cornish et al. in 2005 werd de prevalentie van discrepanties in de medicatie 

bestudeerd. Er werden in totaal 140 discrepanties teruggevonden, voor deze 140 discrepanties werd de klinische 

relevantie bepaald. De discrepanties werden in de volgende klassen verdeeld: klasse 1: onwaarschijnlijk schadelijk 

(61,4%), klasse 2: potentieel matig schadelijk (32,9%) en klasse 3: potentieel ernstig schadelijk voor de patiënt (5,7%) 

(4). 

Tabel 1.1: Classificatie verschillende discrepanties (3)(10) 

Discrepantie Omschrijving 

Een ontbrekend geneesmiddel Patiënt neemt een bepaald geneesmiddel in maar dit is niet 
opgenomen in het medicatieschema 

Een foutief geneesmiddel Patiënt neemt een bepaald geneesmiddel niet maar het wordt 
wel opgenomen in het medicatieschema 

Duplicatie van een geneesmiddel Patiënt neemt een bepaald geneesmiddel in maar dit wordt 
onder 2 verschillende namen teruggevonden in het 
medicatieschema 

Foutieve dosis Patiënt neemt het geneesmiddel in maar de foutieve dosis wordt 
teruggevonden in het medicatieschema 

Foutieve frequentie Patiënt neemt het geneesmiddel in maar de foutieve frequentie 
wordt teruggevonden in het medicatieschema 

Foutieve farmaceutische vorm Patiënt neemt het geneesmiddel in maar de foutieve 
farmaceutische vorm wordt teruggevonden in het 
medicatieschema 

Foutief innametijdstip Patiënt neemt het geneesmiddel in maar het verkeerde 
innametijdstip wordt teruggevonden in het medicatieschema 

 

1.1.4. Medicatiebegeleiding bij ontslag 

Patiënten die uit het ziekenhuis ontslagen worden en opnieuw zelf hun medicatie zullen beheren hebben 

alle baat bij een grondige uitleg over de wijzigingen die werden doorgevoerd in hun medicatieschema. Uit een 

studie uitgevoerd in Duitsland in 2004 bleek dat gemiddeld gezien ±40% van de thuismedicatie wordt stopgezet 

na een hospitalisatie. Bij meer dan 60% van de patiënten worden gemiddeld drie wijzigingen doorgevoerd en bij 

slechts 10% blijft de medicatie geheel onveranderd (11). Uit een andere studie bleek dat 72,5% van de patiënten 

beweerden geen enkele vorm van uitleg te hebben ontvangen alvorens het ontslag (12). 
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Medicatiebegeleiding of ‘counseling’ bij ontslag uit het ziekenhuis heeft als doel de patiënt zo goed 

mogelijk in te lichten over alle wijzigingen in de farmacotherapie. Dit om te voorkomen dat de patiënt de 

ontslagmedicatie foutief inneemt (bv. medicatie die gestopt is toch terug innemen, of gewijzigde dosissen niet 

respecteren). Daarnaast focust medicatiebegeleiding bij ontslag ook op het correct innemen van de medicatie, om 

therapietrouw te bevorderen (7). Het is immers bekend dat therapietrouw bij chronische inname van 

geneesmiddelen gemiddeld slechts 50% bedraagt, wat zeer laag is (13)(14). Vooral oudere patiënten leiden vaak 

aan diverse chronische aandoeningen waarvoor ze levenslang medicatie dienen in te nemen. 

In een aantal studies is bekeken wat de meerwaarde is van medicatiebegeleiding bij ontslag door de 

ziekenhuisapotheker. Deze counseling bestond uit medicatieverificatie bij ontslag, de patiënt informeren over het 

medicatieschema bij ontslag, en het verbeteren van de geneesmiddelenkennis bij de patiënt (indicaties, correcte 

inname en gebruiksaanwijzingen) (15). In een andere studie uitgevoerd door Walker et al. in 2009 omvatte de 

counseling de volgende aspecten: medicatieverificatie bij ontslag, informeren van de patiënt a.d.h.v. het 

medicatieschema, het nagaan van de kennis van de patiënt omtrent de medicatie en het bespreken van 

therapietrouw gerelateerde problemen. Na het ontslag werden de gezondheidsmedewerkers uit de eerste lijn van 

de patiënt op de hoogte gebracht en werd een telefonische opvolging 72 uur na ontslag voorzien (16).  

Patiënten die bepaalde specifieke medicatie innemen zoals inhalatiepreparaten of oogdruppels vereisen 

een andere aanpak voor het verloop van de counseling. Naast het medicatieschema maakt men gebruik van de 

‘teach back’ methode waarbij m.b.v. een placebo toestel de inhalatietechniek wordt geëvalueerd en eventueel 

bijgestuurd (17). De impact en meerwaarde van deze interventies die worden ondernomen om de inhalatietechniek 

positief te beïnvloeden werd reeds aangetoond in een studie uitgevoerd aan de faculteit farmaceutische 

wetenschappen in Sydney in 2003. In de deelnemende officina-apotheken werden astma patiënten gerekruteerd 

die onder behandeling staan van inhalatiecorticosteroïden (ICS) of een combinatie van een ICS met een 

langwerkende beta 2 mimeticum (LABA). Zowel bij de controle groep als de actieve groep werd aan de start van de 

studie de inhalatietechniek geëvalueerd m.b.v. een placebo toestel. In deze fase van de studie werd geen enkele 

vorm van extra uitleg meegegeven aan de patiënt omtrent het correct gebruik van het inhalatietoestel. Bij een 

vervolgbezoek werd de inhalatietechniek op een zeer intensieve manier, d.w.z. stap voor stap, met de patiënten uit 

de actieve groep besproken. Bovendien werd een herinnering van alle stappen op het toestel gekleefd. Na zes 

maanden zag men een significante verbetering bij de actieve groep wat betreft de inhalatietechniek en zag men 

een verbetering in het ziekteverloop (18). Aan de Ugent werd in 2010 een gelijkaardige studie uitgevoerd bij COPD 

patiënten, de PHARAMCOP trial. 170 officina-apotheken namen deel aan de studie, 734 patiënten werden 

geïncludeerd. De patiënten uit de actieve groep kregen een ‘protocol defined’ farmaceutische zorg waarbij de focus 

werd gelegd op de inhalatietechniek en de therapietrouw aan het medicatieregime. De controle groep kreeg 
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telkens de ‘usual care’. De inhalatietechniek werd a.d.h.v. een score geëvalueerd, voor elke stap die correct werd 

uitgevoerd werd een punt toegekend. Indien er een majeure fout werd begaan zoals bv. het vergeten van het deksel 

van het toestel te verwijderen kreeg de patiënt een totaal score van nul. Indien er in de controle groep dergelijke 

majeure fouten werden begaan werd dit omwille van ethische redenen toch gecorrigeerd. In deze studie zag men 

een significante verbetering in de inhalatietechniek en therapietrouw bij patiënten uit de actieve groep (19). 

1.1.5. Medicatieoverdracht 

Bij ontslag uit het ziekenhuis dient er een medicatieoverdracht plaats te vinden naar de 

gezondheidsmedewerkers van de eerste lijn, om de continuïteit van de therapie te waarborgen. Deze 

informatieoverdracht kan het aantal onbedoelde discrepanties na ontslag en het risico op ADRs beduidend doen 

dalen (20)(21).  

 Na het verlaten van het ziekenhuis ligt de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de patiënt 

opnieuw bij de behandelende huisarts. Echter, de informatieoverdracht naar de huisarts blijkt vaak zeer beperkt 

(22). Nochtans zou de arts baat hebben bij informatie omtrent de uitgevoerde onderzoeken en de daarbij horende 

resultaten. Verder zijn de wijzigingen in farmacotherapie met de bijhorende redenen en nieuw vastgestelde 

diagnoses ook belangrijke informatie voor de arts. Zelden bereikt deze informatie de huisarts tijdig. De patiënt 

krijgt bij het ontslag een ontslagbrief mee die bij het eerstvolgende bezoek aan de huisarts bezorgd moet worden. 

Toch bereikt deze brief in 11% van de gevallen de huisarts niet. Dit probleem kan deels worden opgevangen door 

de ontslagbrief op de dag van het ontslag elektronisch door te sturen naar de huisarts (21).  

Naast de huisarts is de officina-apotheker vaak de tweede gezondheidsmedewerker met wie de patiënt in 

contact komt na het ontslag. De overdracht van informatie naar de officina-apotheek is van groot belang om op de 

hoogte te zijn van de wijzigingen in het medicatieregime. Indien de officina-apotheker op de hoogte is van deze 

wijzigingen kan hij of zij ook beter anticiperen op eventuele vragen die de patiënt heeft over zijn of haar nieuwe 

medicatie (23). 

1.2 Geneesmiddel gerelateerde problemen bij ouderen 

1.2.1. Algemeen 

Geneesmiddel gerelateerde problemen (‘Drug related problems’ of DRPs) worden gedefinieerd als elke 

gebeurtenis met betrekking tot de farmacotherapie van een patiënt die leidt of kan leiden tot een suboptimale 

uitkomst van de gezondheid van de patiënt. De term werd In 1990 geïntroduceerd door Strand et al., en er werd 

toen een indeling gemaakt in acht verschillende categorieën. Algemeen kan men DRPs opdelen in verkeerd gebruik, 

overgebruik en ondergebruik van een bepaald geneesmiddel (24)(25). DRPs blijken in 15 tot 20% van de gevallen 
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de oorzaak te zijn van hospitalisatie bij ouderen (26). In de paragrafen die volgen worden een aantal factoren 

besproken die het risico op DRPs bij ouderen verhogen. 

1.2.2. Polyfarmacie 

Ouderen leiden vaak aan verschillende chronische aandoeningen zoals hartfalen, voorkamerfibrillatie, 

hypertensie, chronische obstructief longlijden (COPD), astma, osteoporose, diabetes, Parkinson, depressie, 

dementie,… (27). Het is dan ook logisch dat ouderen vaak geconfronteerd worden met polyfarmacie. Polyfarmacie 

kan gedefinieerd worden als het dagelijks innemen van meer dan vijf verschillende geneesmiddelen gedurende 

drie maanden (28)(29).  

In geval van polyfarmacie is de nodige aandacht vereist voor mogelijke bijwerkingen, interacties en 

geschiktheid van de farmacotherapie naar de patiënt toe. Geneesmiddelen houden een zeker risico in voor 

bijwerkingen of adverse drug reactions (ADRs). Een ADR wordt volgens de WHO gedefinieerd als “A response to a 

drug which is noxious and unintended, and which occurs at doses normally used in man for the prophylaxis, 

diagnosis, or therapy of disease, or for the modifications of physiological function” (30). Het innemen van 

anticoagulantia, niet-steroïdale inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs), benzodiazepines, anti-epileptica en 

diuretica verhoogt het risico op ADRs aanzienlijk (31)(32). Naast het frequenter optreden van ongewenste effecten 

bij polyfarmacie is er ook een hoger risico op therapieontrouw. Zoals eerder aangehaald bedraagt de therapietrouw 

bij inname van chronische medicatie slechts 50% (13)(14). Polyfarmacie draagt bij tot therapieontrouw of ‘non-

adherence’ bij ouderen, gezien het namelijk moeilijk blijkt te zijn voor ouderen om dagelijks meerdere 

geneesmiddelen in te nemen (29). Medicatie waarbij een zeker handigheid of coördinatie vereist is zoals 

bijvoorbeeld inhalatiepreparaten, oogdruppels of insuline, kan ertoe bijdragen dat de patiënt zijn medicatie niet 

correct inneemt (29).  

In 2012 werd in Nederland het artikel ‘Polyfarmacie voor 1 op de 10 apotheekbezoekers’ gepubliceerd door de 

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Figuur 1.1. geeft de grafiek weer uit dit artikel. Deze grafiek illustreert 

de prevalentie van patiënten met polyfarmacie in de Nederlandse officina-apotheken. Er kan een duidelijke trend 

waargenomen worden in de toename van het aantal geneesmiddelen met de leeftijd door de opdeling die gemaakt 

werd per leeftijdscategorie. Gelijkaardige data uit België zijn moeilijk terug te vinden. In 2013 werden de voorlopig 

laatste resultaten van de Belgische gezondheidsenquête gepubliceerd. In deze enquête vindt men ook grafieken 

terug betreffende polyfarmacie maar de opsplitsing werd hier op basis van de verschillende provincies gemaakt in 

plaats van de verschillende leeftijdscategorieën (33). Het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte en 

invaliditeitsverzekering) publiceert jaarlijks een top 100 van de meest verkochte geneesmiddelen in de officina-

apotheken maar ook hier wordt er geen opsplitsing gemaakt op basis van de leeftijd. In de top drie vindt men al 
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een paar jaar op rij de statines en anticoagulantia terug en vermoedelijk worden deze voornamelijk door ouderen 

gebruikt. Toch zijn er tot heden in België geen data beschikbaar over het geneesmiddelengebruik bij 65-plussers.  

 

Figuur 1.1: De prevalentie van polyfarmacie in de Nederlandse officina-apotheek, Stichting Farmaceutische Kengetallen 2012 (28) 

1.2.3. Fysiologische veranderingen 

De fysiologische veranderingen en wijzigingen in de farmacokinetiek en farmacodynamiek bij ouderen 

kunnen het voorkomen van DRPs in de hand werken. Vooreerst treedt er een daling op in de levercapaciteit en 

nierfunctie wat de metabolisatie en excretie van verschillende geneesmiddelen sterk beïnvloed. Hierdoor kan de 

halfwaardetijd van een geneesmiddel sterk toenemen. Hierdoor kunnen er hogere plasmaconcentraties bereikt 

worden in het lichaam, met een verhoogde kans op ongewenste effecten. Een vertraagde respons van de 

homeostatische mechanismes op geneesmiddelen maakt dat de intensiteit van ADRs hoger kan zijn bij ouderen. 

Tevens treedt er ook een toename op van het vetgehalte wat de vrijstelling van vet oplosbare geneesmiddelen 

zoals benzodiazepines vertraagt. Het effect dat deze veranderingen teweegbrengt bij de patiënt is afhankelijk van 

individu tot individu en is voor elk weefsel verschillend (30)(34).  

1.2.4. Onoordeelkundig voorschrijven bij ouderen 

Onoordeelkundig voorschrijven of ‘potentially inapporpriate prescribing’ (PIP) kan op een aantal verschillende 

manieren geïnterpreteerd worden. In wat volgt worden een aantal definities betreffende onoordeelkundig 

voorschrijven weergegeven (35): 

1. Onoordeelkundig voorschrijven is het voorschrijven van geneesmiddelen die het risico verhogen op 
ADRs hoewel er een minder risicovolle therapie beschikbaar is voor het behandelen van dezelfde 
aandoening 

2. Onoordeelkundig voorschrijven is het voorschrijven van te langdurig of te frequente gebruik van een 
geneesmiddel dan klinisch geïndiceerd 



 

8 
 

3. Onoordeelkundig voorschrijven is het voorschrijven van geneesmiddelen die gekende geneesmiddel-
geneesmiddel of geneesmiddel-ziekte interacties veroorzaken 
 

Studies uitgevoerd in Europa en de Verenigde Staten hebben reeds aangetoond dat er een hoge prevalentie is van 

PIPs bij ouderen. Bij de thuiswonende of ‘community dwelling’ ouderen bedraagt dit 12% en voor ouderen die in 

een woonzorgcentrum verblijven loopt dit op tot 40% (35). Het raadplegen van meerdere specialisten bij het 

behandelen van de verschillende comorbiditeiten verhoogt het risico op PIPs. Duplicatie van geneesmiddelen of 

het opstellen van een contradictorische medicatieschema kan plaatsvinden wanneer er geen correcte 

informatieoverdracht plaatsvindt tussen de verschillende specialisten (5). Ongeacht het gebruik van talloze tools 

om PIPs te detecteren kan men niet met zekerheid concluderen dat dit de kans op mortaliteit verlaagd. Er zijn 

nog onvoldoende studies uitgevoerd die het effect door de preventie van PIPs op de levenskwaliteit en moraliteit 

hebben onderzocht (36)(37)(38). 

Zo werd er in een grootschalig onderzoek in Nederland onderzocht wat de prevalentie is van 

geneesmiddel gerelateerde hospitalisaties, de zogenaamde HARM studie ‘Hosptial Admissions Related to 

Medication’. In deze studie werd vastgesteld dat van de 12 793 ongeplande hospitalisaties er 714 (5,6%) gerelateerd 

waren aan medicatiefouten waarvan er 332 (46%) potentieel te voorkomen waren. De meest voorkomende 

geneesmiddel-gerelateerde problemen bleken: gebrek aan indicatie of ‘over use’ van een bepaald geneesmiddel, 

therapieontrouw, inadequate drug monitoring en geneesmiddel-geneesmiddel interacties. In deze studie werd 

aangetoond dat er een noodzaak is aan medicatie verificatie en dit bij alle transitiemomenten tijdens een verblijf 

in een ziekenhuis (39). 

1.2.5. Tools voor de detectie van PIP bij ouderen  

Er bestaan verschillende screening tools die gebruikt kunnen worden om ongepast voorschrijven bij 

ouderen te detecteren. Men maakt hierbij het onderscheid tussen expliciete en impliciete methoden. Expliciete 

methoden zijn criteria gebaseerd en maken gebruik van lijsten van medicatie die vermeden of opgestart moeten 

worden bij ouderen. Dergelijke medicatie die best vermeden wordt (waarbij het risico op ongewenste effecten 

groter lijkt dan het beoogde voordeel) noemt men ‘potentially inappropriate medications’ of PIMs. Medicatie die 

best opgestart wordt bij ouderen (bij bepaalde ziektebeelden) noemt men ‘potentially prescribing omissions’ of 

PPO’s. Een aantal voorbeelden van expliciete methoden zijn de Beers criteria, de IPET tool (‘Improved prescribing 

in the elderly tool’), de STOPP / START criteria en de GheOP3S tool (zie verder). Impliciete methoden zijn gebaseerd 

op oordeel waarbij elk geneesmiddel volgens diverse deelaspecten wordt beoordeeld als gepast of ongepast, 

rekening houdend met de individuele patiënt. Een voorbeeld van een impliciete methode is de Medication 

Appropriateness Index (MAI). In de volgende paragrafen worden drie tools wat meer in detail besproken. 
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1.2.5.1. De STOPP/START-criteria 

STOPP staat voor ‘Screening Tool of Older People’s Prescriptions’ en START staat voor‘Sceening Tool to Alert 

doctors to Right Treatment’. Dit zijn twee voorbeelden van een expliciete methoden voor het screenen van PIMs en 

PPO’s bij ouderen. In de laatste versie van STOPP/START bestaat deze lijst uit 80 STOPP criteria en 35 START criteria. 

Deze lijsten werden gevalideerd door een panel van 19 experten uit 13 Europese landen . Een belangrijke 

meerwaarde is dat de criteria op klinische evidentie gebaseerd zijn en dat de verschillende geneesmiddelen per 

anatomisch stelsel opgedeeld zijn. Als voorbeeld worden in tabel 1.2. en 1.3. de lijst met STOPP en START criteria 

voor het cardiovasculair stelsel weergegeven (40) (41) (42). 

Tabel 1.2: STOPP-criteria voor het cardiovasculair stelsel 

Nummer Geneesmiddel Argument 

STOPP B1 Digoxine bij hartfalen met normale systolische ventrikelfunctie Niet bewezen effectief en risico op 
verslechtering bij diastolisch hartfalen 

STOPP B2 Verapamil of diltiazem bij hartfalen NYHA klasse III of IV Kan hartfalen verergeren 

STOPP B3 Bètablokker in combinatie met verapamil of diltiazem Risico op een hartblok 

STOPP B4 Bètablokker bij bradycardie (< 50/min), een 2e-graads AV-blok of compleet 
AV-blok N.B. dosis verlagen of stoppen 

Risico op compleet hartblok, asystolie 

STOPP B5 Amiodaron als eerstelijns anti-aritmicum Hoog risico op bijwerkingen 

STOPP B6 Lisdiureticum als behandeling van hypertensie Niet geregistreerd voor deze indicatie; 
veiliger en doeltreffender alternatieven 
beschikbaar 

STOPP B7 Lisdiureticum bij enkeloedeem zonder klinisch, biochemisch of 
radiologisch bewijs van hartfalen, leverfalen, nefrotisch syndroom of 
nierinsufficiëntie 

Indien mogelijk elastische kousen en 
bewegen of been in hoogstand 

STOPP B8 Thiazidediureticum bij een actuele hypokaliëmie (serumconcentratie 
kalium < 3,0 mmol/l), hyponatriëmie (serumconcentratie natrium < 130 
mmol/l), hypercalciëmie (gecorrigeerd serumconcentratie niet-
eiwitgebonden calcium > 2,65 mmol/l) of met een voorgeschiedenis van 
jicht bij gelijktijdig gebruik van thiazidediureticum 

Hypokaliëmie, hyponatriëmie, 
hypercalciëmie en jicht kunnen 
uitgelokt worden door 
thiazidediureticum 

STOPP B9 Centraal werkende antihypertensiva, zoals methyldopa, clonidine, 
moxonidine 

Centraal aangrijpende antihypertensiva 
worden slechter verdragen door 
ouderen 

STOPPB10 ACE-remmers of angiotensine II-antagonisten bij patiënten met 
hyperkaliëmie (serumconcentratie kalium ≥ 5,5 mmol/l)  

Verergering hyperkaliëmie  

STOPPB11 Aldosteron-antagonisten (bijvoorbeeld spironolacton, eplerenon) 
gelijktijdig met kaliumsparende geneesmiddelen (zoals ACE-remmers, 
angiotensine IIantagonisten, amiloride of triamtereen) zonder regelmatige 
controle van de kaliumconcentratie 

Risico op hyperkaliëmie – tenminste 
halfjaarlijkse controle van de 
kaliumconcentratie in serum 

STOPPB12 Fosfodiësterase-type 5-remmers zoals sildenafil, tadalafil of vardenafil) 
bij ernstig hartfalen gekenmerkt door hypotensie (systolische bloeddruk < 
90 mmHg) of in combinatie met nitraatgebruik voor angina pectoris  

Risico op cardiovasculaire collaps 

 

 

 



 

10 
 

Tabel 1.3: START-criteria voor het cardiovasculair stelsel 

Geneesmiddelgroep 

cardiovasculair 

Criterium  

1 Vitamine K-antagonist of directe orale anticoagulantia bij chronisch atriumfibrilleren; uitzondering: 
mannen van 65-75 jaar zonder cardiovasculaire comorbiditeit 

2 Acetylsalicylzuur of carbasalaatcalcium (80-100 mg 1dd) bij chronisch atriumfibrilleren, indien een 
vitamine K-antagonist of directe orale anticoagulantia gecontra-indiceerd zijn of door de patiënt niet 
gewenst worden 

3 Acetylsalicylzuur, carbasalaatcalcium, clopidogrel, prasugrel of ticagrelor bij een voorgeschiedenis van 
coronaire, cerebrale of perifere arteriële symptomen en sinusritme bij patiënten die niet reeds 
behandeld worden met een vitamine K-antagonist of directe orale anticoagulantia 

4 Antihypertensiva indien bij herhaling systolische bloeddruk > 160 mmHg en/of diastolische bloeddruk > 
90 mmHg en leefstijlmaatregelen onvoldoende effect hebben. N.B. systolische bloeddruk dient niet veel 
verder dan tot 150 mmHg te dalen; bij patiënten met diabetes mellitus* indien systolische bloeddruk > 
140 mmHg en/of diastolische bloeddruk > 90 mmHg 

5 Statine bij een voorgeschiedenis van coronaire, cerebrale of perifere arteriële symptomen of een 
verhoogd cardiovasculair risico en LDL-waarde > 2,5 mmol/l, tenzij de patiënt een levensverwachting < 3 
jaar heeft 

6 ACE-remmer of – bij bijwerkingen – een angiotensine II-antagonist bij systolisch hartfalen en/of een 
coronaire hartziekte 

7 Bètablokker na myocardinfarct of stabiele angina pectoris 

8 Cardioselectieve bètablokker (bijvoorbeeld metoprolol, bisoprolol of nebivolol) bij stabiel systolisch 
hartfalen 

 

1.2.5.2. De MAI-index 

De Medication Appropriateness Index is een voorbeeld van een impliciete methode waarbij artsen en 

apothekers op basis van hun expertise de geschiktheid van een geneesmiddel nagaan voor een bepaalde patiënt. 

Deze criteria zijn niet geneesmiddel of ziekte gericht maar eerder patiënt gericht. De MAI bestaat uit 10 criteria die 

de verschillende aspecten voor een geschikt geneesmiddel nagaan, met name: de indicatie, de doeltreffendheid, 

de dosering, de modaliteiten van gebruik, interacties, contra-indicaties, duplicatie, praktische toedieningswijze, 

duurtijd van therapie en kostprijs. Aan elk criterium wordt een gewicht toegekend tussen de 1 en 3 en hoe hoger 

de MAI score voor een bepaald geneesmiddel hoe minder geschikt dat geneesmiddel is voor die patiënt. In het UZ 

Gent werd deze lijst herbekeken en herleid tot 8 criteria (42).  

1.2.5.3. Ghent Older People’s Prescriptions Community Pharmacy Screening (GheOP3S) tool 

De Gheop3s tool werd in 2015 opgesteld aan de Universiteit Gent (Ugent) als screeningmethode voor het 

screenen van PIPs door de officina-apotheker. Het is een expliciete methode die in totaal 83 criteria bevat, 

opgedeeld in 5 lijsten: ongeschikte medicatie onafhankelijk van de onderliggende diagnose, ongeschikte medicatie 

afhankelijk van de onderliggende diagnose, ontbrekende geneesmiddelen, geneesmiddelinteracties en algemene 

farmaceutische zorg items zoals het niet registreren van ‘over the counter’ medicatie in het farmaceutisch dossier. 
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De tool is bedoeld voor de officina-apotheker om PIMs en PPOs na te gaan zonder informatie over indicaties uit 

het medisch dossier of de labowaarden van de patiënt. In bijlage werden de lijsten 1, 2 en 5 toegevoegd (bijlage 4). 

1.3. Transmurale farmaceutische zorg in het UZ Gent 

In de volgende paragrafen wordt er een beeld geschetst van hoe de verschillende aspecten van de 

transmurale farmaceutische zorg worden uitgevoerd in het UZ Gent.  

1.3.1. Gestructureerde medicatie anamnese 

Standaard wordt medicatie anamnese uitgevoerd door de verpleegkundigen of artsen. Binnen de apotheek 

heeft men gekozen voor GMA door opgeleide apotheekassistenten, voor risico patiënten. Onder risico patiënten 

beschouwen we de patiënten die onder behandeling staan met orale antitumorale therapie (OAT), bepaalde 

patiënten die een operatie moeten ondergaan en waar polyfarmacie frequent is (neurochirurgie en abdominale 

heelkunde), alsook ouderen die op de spoedafdeling van het UZ Gent terechtkomen. Wanneer een patiënt 

geopereerd wordt is er niet veel tijd voor de operatie om de patiënt te bevragen omtrent de thuismedicatie. Eén 

week voor de operatie wordt de patiënt door een apotheekassistent opgebeld en wordt de medicatie bevraagd en 

vervolgens geregistreerd in het EPD. In een studie werd onderzocht wat de impact van zo’n preoperatieve 

bevraging was. Een peroperatieve bevraging van de thuismedicatie voorkomt aanzienlijke mogelijke 

postoperatieve complicaties te wijten aan geneesmiddel gerelateerde problemen (43). Patiënten die onder 

behandeling staan van een OAT worden om de 3 maanden telefonisch opgevolgd door een apotheekassistent. Het 

doel is om een volledig overzicht te krijgen van zowel de voorschriftplichtige als niet-voorschriftplichtige 

geneesmiddelen die de patiënt inneemt. Er bestaat namelijk een kans dat de patiënt medicatie inneemt die 

eventueel interacties zou kunnen veroorzaken met de OAT medicatie. Wanneer een oudere patiënt opgenomen 

wordt op de spoedafdeling wordt de medicatie bevraagd a.d.h.v. het GMA formulier (bijlage 1). Het doel is een 

volledige medicatielijst te bekomen inclusief dosis, frequentie, tijdstip van inname, zowel voor voorschriftplichtige 

als niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen, alsook voor indien nodig medicatie. Hiervoor kunnen ook andere 

bronnen geraadpleegd worden: verwijsbrief van de huisarts, voorgaande poliklinische consultaties, voorgaande 

ziekenhuisopnames, meegebrachte medicatielijst of geneesmiddelverpakkingen. Daarnaast moet de patiënt of 

diens familie / mantelzorger bevraagd worden. Ook worden er een aantal expliciete vragen gesteld omtrent 

bepaalde geneesmiddelen die vaak over het hoofd worden gezien door de patiënt zoals: inhalatoren, oogdruppels, 

slaapmedicatie, antibiotica, inspuitingen, pleisters en vitamines. Bij onduidelijkheden of wanneer de patiënt zich in 

een verwarde toestand bevindt tracht men alsnog informatie in te winnen omtrent de thuismedicatie door het 

raadplegen van de huisarts of de officina-apotheker van de patiënt (44). Een vereiste voor een accurate bevraging 

is dat de patiënt goed op de hoogte is van zijn of haar medicatiegebruik en over een voldoende goed cognitief 



 

12 
 

vermogen beschikt. Bij patiënten van wie men vermoed dat er een cognitiestoornis is, wordt er meestal een ‘mini 

mental state examination’ (MMSE) afgenomen tijdens de hospitalisatie. Dit wordt als hulpmiddel gebruikt om een 

inschatting te maken of de patiënt al dan niet in staat is om bevraagd te worden (45)(46). 

De ‘mini mental state examination’ (MMSE) is zowel een diagnostische tool als screening tool voor het 

opsporen van cognitieve stoornissen bij ouderen. Het is een hulpmiddel dat in de dagdagelijkse klinische praktijk 

gehanteerd wordt om vroeg dementie te detecteren alsook de veranderingen in de cognitieve stoornissen over de 

tijd. Een globale ‘cut-off’ die bepaalt of een persoon al dan niet een cognitiestoornis heeft is zeer moeilijk. 

Algemeen neemt men aan dat wanneer een patiënt een score lager dan 24 op 30 behaald op de MMSE test er reeds 

een ernstige cognitieve stoornis aanwezig is. Zo blijkt dat de leeftijd en het opleidingsniveau van de patiënt een 

significant effect heeft op de MMSE score. De score moet dus best per patiënt individueel geïnterpreteerd worden 

rekening houdende met de leeftijd en het opleidingsniveau. Slechts indien al deze factoren in rekening worden 

gebracht kan er een uitspraak gedaan worden over het cognitief vermogen van de patiënt (45)(46)(47) . 

1.3.2. Medicatieverificatie en discrepanties 

Na de anamnese wordt de medicatie geregistreerd in het EPD. De thuismedicatielijst, bekomen via GMA, 

wordt vergeleken met de bestaande of reeds vroeger geregistreerde medicatielijst, of met de medicatie die reeds 

in het ziekenhuis is voorgeschreven. De ziekenhuisapotheker speelt eveneens een belangrijke rol in het nagaan van 

de geschiktheid van de therapie, het opsporen van discrepanties en eventuele geneesmiddel-geneesmiddel 

interacties. Wanneer er een discrepantie wordt teruggevonden wordt er door de ziekenhuisapotheker een advies 

uitgeschreven wat vervolgens wordt voorgelegd aan de behandelende arts. Indien de behandelend arts het advies 

aanvaardt kan het zijn dat de dosering of de frequentie van een bepaald geneesmiddel wordt aangepast of een 

therapie tijdelijk wordt stopgezet. Wanneer de patiënt tenslotte ontslagen wordt uit het ziekenhuis is het belangrijk 

de patiënt te informeren omtrent de doorgevoerde wijzigingen tijdens de hospitalisatie. Deze uitleg legt de focus 

op wijzigingen in dosering, frequentie en op de opstart of stopzetting van bepaalde medicatie.  

1.3.3. Medicatiebegeleiding bij ontslag 

Wanneer de patiënt uiteindelijk ontslagen wordt uit het ziekenhuis, en terug naar huis keert, wordt er 

verondersteld dat de patiënt een nieuw medicatieschema meekrijgt met de gewijzigde medicatie. 

Medicatiebegeleiding of ‘counseling’ bij ontslag uit het ziekenhuis heeft als doel de patiënt zo goed mogelijk in te 

lichten over alle wijzigingen in de farmacotherapie. Dit om te voorkomen dat de patiënt de ontslagmedicatie foutief 

inneemt (bv. medicatie die gestopt is toch terug innemen, of gewijzigde dosissen niet respecteren). Daarnaast 

focust medicatiebegeleiding bij ontslag ook op het correct innemen van de medicatie, om therapietrouw te 
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bevorderen. Tot op heden kan de ziekenhuisapotheker op geriatrie slechts 2 halve dagen spenderen aan klinische 

farmacie. Naast de medicatiebegeleiding behoren zoals eerder aangehaald de GMA, de medicatieverificatie en de 

medicatie review tot de klinische farmacie. Door het gebrek aan tijd worden heel veel patiënten gemist. In het UZ 

Gent worden er op dit moment slechts een fractie van de patiënten op de afdeling geriatrie door de apotheker 

gecounseld bij ontslag. Om dit proces te verbeteren en om goede medicatiebegeleiding bij ontslag uit te breiden 

naar andere afdelingen in het ziekenhuis lijkt het zinvol een protocol uit te werken dat toelaat de counseling op 

een gestructureerde en systematische manier te laten verlopen. Dit met als doel in de toekomst een goede 

medicatiebegeleiding bij ontslag te kunnen toepassen voor alle oudere patiënten, ook gehospitaliseerd op niet-

geriatrische afdelingen, dit door zowel de verpleegkundigen als door de ziekenhuisapothekers.  

1.3.4. Medicatieoverdracht naar de officina-apotheek 

Tenslotte vindt de medicatieoverdracht naar de officina-apotheker of huisarts plaats. Dit is een cruciale stap 

in het verloop van de transmurale zorg om de verdere goede zorgen voor de patiënt te kunnen garanderen 

(48)(49). In afwachting van elektronische uitwisseling van medicatieschema’s wordt tijdens de GMA bevraagd bij 

welke officina-apotheker de patiënt medicatie afhaalt. Wanneer de patiënt ontslagen wordt, wordt het 

medicatieschema elektronisch verstuurd naar de officina-apotheker van de patiënt. Figuur 1.2. geeft een 

schematisch weergave van het verloop van de transmurale farmaceutische zorg in het UZ Gent. In bijlage (bijlage 

5) werd het protocol dat gehanteerd wordt omtrent thuismedicatie, medicatieverificatie en ontslagmedicatie 

toegevoegd. 

Figuur 1.2: Schematische weergave van het verloop van de transmurale zorg (50) 
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2. OBJECTIEVEN 

Gezien de complexiteit van de farmacotherapie en de daarbij horende polyfarmacie bij oudere patiënten 

is het zeer belangrijk dat de informatieoverdracht bij opname en ontslag uit het ziekenhuis goed gebeurt. Hierbij 

wordt gefocust op gestructureerde medicatie anamnese bij opname om de juiste thuismedicatielijst te kunnen 

opstellen en op overdracht en informatieverstrekking van de ontslagmedicatie naar de patiënt en de 

zorgverstrekkers uit de eerste lijn. Onbedoelde discrepanties kunnen aldus worden vermeden. Dit onderzoek richt 

zich op ontslagbegeleiding of zogenaamde ‘counseling’ bij oudere patiënten die opgenomen werden in het 

ziekenhuis. Tijdens de counseling wordt getracht de patiënt in te lichten over de wijzigingen in de medicatie die 

werden doorgevoerd tijdens de ziekenhuisopname, alsook over de indicaties, doseringen en juist gebruik van de 

medicatie om de therapietrouw te bevorderen. 

Deze studie bouwt verder op een onderzoek uitgevoerd in het UZ Gent (2015) waarin het concept van 

medicatiebegeleiding door de apotheker voor het eerst werd uitgewerkt. In deze studie ligt de focus op oudere 

patiënten die opgenomen zijn op twee afdelingen in het UZ Gent, en die na ontslag terugkeren naar huis en hun 

medicatie zelf beheren. 

De doelstellingen van deze studie zijn: 

- Het in kaart brengen van de ontslagmedicatie van oudere patiënten die in het ziekenhuis werden 

gehospitaliseerd op twee afdelingen, wat betreft het aantal en de soort geneesmiddelen; 

- Het nagaan van eventuele discrepanties in de ontslagmedicatie; 

- Het toetsen van de ontslagmedicatie aan de hand van expliciete criteria voor potentieel ongepast 

voorschrijven 

- Het inventariseren van de nood aan en de meerwaarde van het geven van uitleg aan de patiënt over de 

wijzigingen in de medicatie, alsook over het goed gebruik van de medicatie, tijdens de ontslagbegeleiding; 

- Het in kaart brengen van de bereidheid van de patiënt tot overdracht van de ontslagmedicatie naar de 

officina-apotheek 

- Het bevragen van de tevredenheid van de patiënt over de ontslagbegeleiding en van de officina-apotheker 

over de aangeleverde medicatieschema’s 
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3. METHODOLGIE 

3.1. Ethisch Comité 

Voor het raadplegen van de patiëntengegevens en het begeleiden van de patiënten werd reeds in 2015 

toestemming gevraagd aan het Ethisch Comité van het UZ Gent (goedkeuring:B670201628232). Verder gaven de 

medische diensthoofden en hoofdverpleegkundigen van de afdelingen geriatrie en thoracovasculaire heelkunde 

elk hun toestemming dit onderzoek te laten doorgaan op deze afdelingen. 

3.2. Studiedesign 

Er werd een monocentrische prospectieve observationele studie uitgevoerd gedurende de periode maart-

mei in het jaar 2017, op de afdelingen geriatrie (GER) en thoracovasculaire heelkunde (TVHK) van het UZ Gent. 

Gehospitaliseerde patiënten die van thuis komen en opnieuw naar huis gaan worden consecutief opgenomen in 

deze studie volgens de beschikbaarheid van de apotheker op de afdeling (twee tot vijf halve dagen per week). 

Aanvankelijk werd er geopteerd om als chirurgische afdeling orthopedie en traumatologie te kiezen, bij nader 

inzien bleek het onmogelijk om de medicatiebegeleiding op deze dienst uit te voeren en werd er gekozen voor 

thoracovasculaire heelkunde. 

3.3. Workflow medicatiebegeleiding 

Het verloop van de medicatiebegeleiding wordt schematisch weergegeven in figuur 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1: Schematische weergave workflow medicatiebegeleiding 
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3.3.1. De voorbereiding  

De voorbereiding begint bij het screenen van de patiënten. Elke ochtend wordt er een lijst gegenereerd 

van de patiënten die gehospitaliseerd zijn op de afdeling geriatrie en TVHK. In het EPD worden alle patiënten die 

die dag op ontslag gaan gescreend. De screening gebeurt op basis van een aantal inclusiecriteria namelijk:  

 Ouder dan 65 jaar 
 Terugkeer naar huis na ontslag 
 Een goede cognitieve status a.d.h.v.: MMSE >24/30, notities over mentale toestand van patiënt in het 

verslag van de verpleging, na overleg met de verpleging op dienst over toestand van de patiënt bij ontslag 

De informatie nodig om deze screening uit te voeren kan teruggevonden worden in het EPD a.d.h.v. het 

adrema nummer van de patiënt. Bij observatiebladen onder ‘hospitalisatie geriatrie’, ‘medisch dossier TVHK’ of 

‘verslag verpleging’ wordt er gezocht naar welke zorginstelling de patiënt ontslagen wordt, wat de cognitieve 

status is, eventueel een MMSE score indien die werd afgenomen. Er kan een uitzondering gemaakt worden op het 

derde inclusiecriterium indien er tijdens de counseling een mantelzorger aanwezig is. Vooraleer de patiënt 

gecounseld wordt moet er een geschikte strategie worden bepaald door een inschatting te maken van de 

gezondheidsvaardigheden en geletterdheid of ‘health literacy’ van de patiënt. Er wordt getracht alle informatie in 

eenvoudige termen te verwoorden om te voorkomen dat de patiënt na de counseling de wijzigingen niet begrepen 

heeft of nog met vragen zit.  

In de thuismedicatiefolder wordt de ontslagmedicatie van de patiënt bekeken. Er wordt nagegaan of deze 

reeds gevalideerd is door de behandelende arts op de dag van het ontslag. Nadien wordt het medicatieschema 

vergeleken met de ontslagbrief die terug te vinden is bij de brievenlijsten. Bij het treffen van een discrepantie in 

de ontslagmedicatie wordt dit telefonisch besproken met de behandelende arts en wordt dit rechtgezet of 

verwijderd uit de thuismedicatie folder vervolgens wordt het medicatieschema afgedrukt. De ontslagmedicatie 

wordt vergeleken met de medicatie bij opname door in de thuismedicatiefolder bij historiek terug te kijken bij de 

datum van opname. Wijzigingen worden op het medicatieschema aangeduid met een markeerstift en er wordt een 

kleurencode gehanteerd: roze = gestopte medicatie, geel = gewijzigd, groen = nieuw opgestart. Gestopte medicatie 

wordt nog eens uitdrukkelijk onderaan het medicatieschema vermeld. In bijlage kan een voorbeeld van een 

medicatieschema teruggevonden worden (bijlage 3).  

Er wordt geïnformeerd naar het exacte ontslaguur van de patiënt door telefonisch contact op te nemen met 

de verpleegeenheid of door het raadplegen van de elektronische patiëntenborden (raadpleegbaar via Intranet) 
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3.3.2. Opstellen checklist: medicatiebegeleiding bij ontslag 

Er wordt een formulier opgesteld dat als soort van checklist dient om de counseling in goede banen te 

leiden. Er wordt eerst nagegaan of de patiënt zijn of haar medicatie thuis zelf beheert. Verder wordt er navraag 

gedaan naar de uitleg die de patiënt eventueel al gekregen heeft over de wijzigingen uitgevoerd in de medicatie. 

Er wordt gepeild naar de kennis van de patiënt over zijn of haar medicatie en indien nodig wordt er uitleg verschaft 

en worden de verschillende indicaties van alle geneesmiddelen op het medicatieschema genoteerd. Tijdens de 

counseling wordt de nadruk voornamelijk gelegd op innametijdstip, wijzigingen in dosering en frequentie.  

Verder bevat de checklist een aantal items die de ziekenhuisapotheker de mogelijkheid geeft om op een 

gestructureerde manier een paar specifieke aandachtspunten te overlopen. Om bijvoorbeeld navraag te doen naar 

de inhalatietechniek van de patiënt of naar de techniek voor het aanbrengen van oogdruppels. Dit onderdeel van 

de checklist is gebaseerd op lijst 5: ‘Algemene farmaceutische zorg items voor oudere patiënten’ van de Gheop3s 

tool. De volledige checklist (bijlage 2) en lijst 5 (bijlage 4) werden toegevoegd in bijlage. Tot slot wordt gevraagd 

naar de tevredenheid van de patiënt omtrent de ontslagbegeleiding. 

3.3.3. Medicatieoverdracht naar de officina-apotheek 

 Na de counseling wordt, mits toestemming van de patiënt, het medicatieschema elektronisch 

doorgestuurd naar de officina-apotheker. Deze e-mail bevat het medicatieschema van de patiënt en daarnaast 

andere essentiële gegevens zoals: naam van de zorginstelling waaruit de patiënt ontslagen werd, naam en 

geboortedatum van de patiënt, het medicatieschema met de ontslagmedicatie voorzien van alle relevante 

informatie omtrent dosering, frequentie en toedieningsvorm. Eventuele aandachtspunten over inhalatietechniek 

of allergieën kunnen ook vermeld worden. Verder kan de indicatie van een geneesmiddel of reden van stopzetting 

zoals bijvoorbeeld hoest bij een ACE-inhibitor nuttige informatie zijn. Ten slotte bevat de e-mail een enquête die 

peilt naar de tevredenheid van de officina-apotheker omtrent de medicatieoverdracht vanuit het ziekenhuis. De 

enquête bestaat uit een zestal stellingen die slechts beantwoord kunnen worden met: volledig akkoord, akkoord, 

niet akkoord, helemaal niet akkoord. Er werd ook ruimte voorzien voor eventuele opmerkingen. In bijlage werd de 

tevredenheidsenquête toegevoegd (bijlage 6).  

3.3.4.  Follow-up: telefonische counseling 

 Ongeveer een week na ontslag wordt de patiënt opgebeld door de stagiair apotheker. De telefonische 

counseling verloopt minder gestructureerd. Er worden een aantal open vragen gesteld zoals bijvoorbeeld ‘Heeft u 

nog vragen over uw medicatie?’, ‘Hoe lukt het met het medicatieschema?’, ‘Hebt u bijwerkingen ondervonden?’. 

Indien de patiënt bij ontslag een verkeerde inhalatietechniek hanteerde wordt er tijdens de telefonische counseling 
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nog eens navraag gedaan naar de kennis van de verschillende stappen. Tenslotte worden eventuele wijzigingen 

die na het ontslag werden doorgevoerd door de huisarts geregistreerd in het EPD in de thuismedicatie folder na 

telefonisch overleg met de behandelende ziekenhuisarts. 

3.4. Dataverwerking 

Voor de verwerking van de verzamelde gegevens wordt gebruik gemaakt van Microsoft Excel 2010. Een 

bestand wordt opgesteld waarin alle patiënten die gehospitaliseerd zijn op de afdeling GER en TVHK worden 

bijgehouden. Deze patiënten worden dagelijks opgevolgd. Wanneer iemand overlijdt, naar een WZC gaat of enige 

vorm van cognitieve stoornis heeft, wordt dit genoteerd bij reden van exclusie. Wanneer een patiënt voldoet aan 

de inclusiecriteria maar om één of andere reden toch niet gecounseld wordt, wordt de reden hiervoor ook 

genoteerd. Zowel de demografisch gegevens betreffende de leeftijd, het geslacht, verblijfsduur alsook het aantal 

geneesmiddelen bij opname en ontslag worden geregistreerd. Voor de ontslagmedicatie worden ook de 

corresponderende ATC-codes voorzien. De wijzigingen aangebracht aan de thuismedicatie zoals bv. het opstarten 

van een nieuw geneesmiddel of het wijzigen van een dosering wordt geregistreerd en voorzien van de 

corresponderende ATC-codes. Discrepanties die teruggevonden worden in de ontslagmedicatie worden ook 

geregistreerd en opgedeeld volgens volgend classificatiesysteem: ontbrekend geneesmiddel, foutief 

geneesmiddel, duplicatie, foutieve dosering, foutief innametijdsstip, foutieve frequentie en foutieve 

farmaceutische vorm.  

  De resultaten van de ontslagbegeleiding worden bijgehouden in een ander Excel bestand. Er wordt een 

codering toegepast bijvoorbeeld: vraag 13: het hanteren van een correcte inhalatietechniek wordt beantwoord 

met ‘niet van toepassing voor deze patiënt’ wat gecodeerd wordt met het cijfer ‘0’.  

De thuis- en ontslagmedicatie worden geanalyseerd op aantal geneesmiddelen. Het verschil in gemiddeld 

aantal geneesmiddelen bij opname en ontslag wordt onderworpen aan een gepaarde T-test in SPSS 24 voor het 

toetsen van de statistische significantie. Eveneens wordt de ontslagmedicatie onderworpen aan enkele expliciete 

criteria om na te gaan wat de prevalentie is van potentieel ongeschikte medicatie bij ouderen. Hiervoor wordt 

gebruik gemaakt van lijst 1 en 2 van de Gheop3s tool (bijlage 4). Voor de resultaten van de ontslagbegeleiding 

wordt beschrijvende statistiek toegepast. 
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4. RESULTATEN 

4.1. Onderzoekspopulatie 

Figuur 4.1: Schematische weergave inclusie flowchart 

De totale populatie op de afdeling GER en TVHK bestond uit respectievelijk 145 en 49 patiënten. Na 

inachtname van de inclusiecriteria kwamen respectievelijk 40 en 15 patiënten in aanmerking voor 

ontslagbegeleiding. Een schematische weergave van de geïncludeerde patiënten wordt weergegeven in figuur 4.1. 

In totaal werden 13 patiënten van de 40 niet gecounseld om de volgende redenen: 6 patiënten waren reeds naar 

huis, bij 5 patiënten werd de counseling slecht onthaald en 1 patiënt was slechthorend. Op TVHK werden 5 

patiënten van de 15 niet gecounseld, 4 werden er gemist en bij 1 patiënt werd de counseling slecht onthaald. De 

totale populatie op de afdeling GER bestond uit 92 (63,45%) vrouwen en 53 (36,55%) mannen met een 

gemiddelde leeftijd van 84,34 jaar en 83,26 jaar. Gemiddeld verbleven de patiënten 13,79 ± 12,02 dagen op de 

afdeling geriatrie met een minimum van 2 dagen en een maximum van 89 dagen. Op de afdeling TVHK bestond 

de totale populatie uit 18 (36,73%) vrouwen en 31 (63,27%) mannen met een gemiddelde leeftijd van 58,00 jaar 

en 67,26 jaar. Gemiddeld verbleven de patiënten 10,16 ± 11,75 dagen met een minimum van 1 dag en een 
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maximum van 61 dagen. In de volgende paragrafen worden alle resultaten voor GER en TVHK samen besproken 

tenzij een expliciete opsplitsing wordt gemaakt tussen beide afdelingen. 

Tabel 4.1: Demografische gegevens totale populatie  

 Populatie  Vrouwen Mannen  Totaal 

Aantal            Geriatrie (%) 
          TVHK (%) 

92 (63,45%) 
18 (36,73%) 

53 (36,55%) 
31 (63,27%) 

145 
49 

Leeftijd          -Geriatrie: 
          Gemiddelde (SD) 
          Min-max (jaar) 
         -TVHK: 
           Gemiddelde (SD) 
           Min-max (jaar) 

 
84,34 (5,90) 
70-102 
 
58,00 (17,58) 
34-90 

 
83,26 (5,08) 
69-92 
 
67,26 (16,91) 
18-88 

 
83,95 (5,62) 
69-102 
 
63,86 (17,56) 
18-90 

 

De exclusiecriteria die gehanteerd werden om de onderzoekspopulatie te bekomen zijn: ontslag naar 

een woonzorgcentra (WZC) of RVT, kortverblijf (KV) of een SP dienst, overlijden, gemist en een verstoorde cognitie 

(dementie, verwardheid, alzheimer). Onderstaande figuur 4.2. geeft het aantal patiënten weer die geëxcludeerd 

werden uit de studie. 

 

Figuur 4.2: Voornaamste redenen voor exclusie voor geriatrie (links) en TVHK (rechts) 

In totaal werden 7 (4,79%) van de 40 patiënten heropgenomen op de afdeling geriatrie in de eerste 3 

maanden na een eerdere hospitalisatie. Op de afdeling TVHK betrof dit 1 patiënt. 

4.3. Ontslagmedicatie 

4.3.1. Aantal geneesmiddelen 

In totaal werden 392 geneesmiddelen geregistreerd als ontslagmedicatie voor de 40 patiënten op GER. 

Dit betekent gemiddeld 9,8 geneesmiddelen per patiënt. Op TVHK werden 155 geneesmiddelen geregistreerd als 

ontslagmedicatie voor de 15 patiënten. Dit betekent gemiddeld 10,33 geneesmiddelen per patiënt. Tabel 4.2. geeft 
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eveneens het aantal geneesmiddelen per geslacht weer. Voor GER en TVHK tezamen werden bij opname 

gemiddeld 8,75 geneesmiddel per patiënt geregistreerd en bij ontslag 9,93 geneesmiddelen. Er is dus een 

toename in het aantal geneesmiddelen bij ontslag, dit verschil werd significant bevonden (p-waarde= 0,003). 

Tabel 4.2: Aantal geneesmiddelen (GM) per geslacht 

 Totaal Vrouw Man 

Aantal GM (geriatrie) 

 

392 (N=40) 
9,80 ± 3,97 

N= 27 
248 (63,27%) 
9,19 per patiënt 

N= 13 
144 (36,73%) 
11,08 per patiënt 

Aantal GM (TVHK) 155 (N=15) 
10,33 ± 5,03 

N= 4 
35 (22,58%) 
8,75 per patiënt 

N= 11 
120 (77,42%) 
10,91 per patiënt 

 

4.3.2. Soort geneesmiddelen 

De ontslagmedicatie werd ingedeeld op basis van het ‘Anatomical Therapeutic Chemical’  (ATC) 

classificatiesysteem. Het aandeel van de volgende drie groepen was het grootst in de ontslagmedicatie: 1) de A-

klasse nl. geneesmiddelen voor het gastro-intestinaal systeem (25,51%), 2) de C-klasse nl. de cardiovasculaire 

geneesmiddelen (23,47%) en 3) de N-klasse nl. geneesmiddelen voor het centraal zenuwstelsel (17,60%). In figuur 

4.3. worden alle geneesmiddelen weergegeven volgens het ATC-classificatiesysteem tot op het 1e niveau. In figuur 

4.4. worden de geneesmiddelen uit de 3 grootste groepen onderverdeeld tot op het 2e niveau. 

 Figuur 4.3: Opdeling van de ontslagmedicatie volgens het ATC-classificatiesysteem tot op het 1e niveau geneesmiddelklassen (GER) 

 

 

 

 

 

Figuur 4.4: opdeling ontslagmedicatie 3 grootste groepen volgens het ATC-classificatiesysteem tot op het 2e niveau (GER) 

A B C D G H J L M N R S

A02 A03 A06 A10 A11 A12 C01 C02 C03 C07 C08 C09 C10 N02 N03 N04 N05 N06 N07
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ATC-classificatie systeem: A02: Antacida, anti flatulentia en anti-ulcusmiddelen, A03: Middelen bij functionele 

maagdarmstoornissen, A06: Laxativa, A10: Antidiabetische middelen, A11: Vitaminen, A12: Mineraal supplementen, C01: 

cardiaca, C02: Antihypertensiva, C03: Diuretica, C07: β-blokkers, C08: Calciumantagonisten, C09: Geneesmiddelen die 

inwerken op het renine-angiotensine systeem, C10: Antilipaemica, N02: Analgetica, N03: Anti-epileptica, N04: 

Parkinsonmiddelen, N05: Psycholeptica, N06: Psychoanaleptica, N07: Andere geneesmiddelen die inwerken op het centraal 

zenuwstelsel  

Op TVHK werden volgende geneesmiddelenklassen het meest teruggevonden in de ontslagmedicatie: 1) 

de N-klasse nl. geneesmiddelen die inwerken op het centraal zenuwstelsel (24,52%), 2) de B-klasse nl. 

geneesmiddelen met inwerking op het bloed en de bloedvormende organen (23,87%), en 3) de C-klasse nl. de 

cardiovasculaire geneesmiddelen (21,94%).  In figuur 4.5. worden alle geneesmiddelen weergegeven volgens het 

ATC-classificatiesysteem tot op het 1e niveau. In figuur 4.6. worden de geneesmiddelen uit de 3 grootste groepen 

onderverdeeld tot op het 2e niveau. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.5: Opdeling van de ontslagmedicatie volgens het ATC-classificatiesysteem tot op het 1e niveau geneesmiddelklassen (TVHK) 

Figuur 4.6: opdeling ontslagmedicatie 3 grootste groepen volgens het ATC-classificatiesysteem tot op het 2e niveau (TVHK) 

ATC-classificatie systeem: B01: Antitrombotica, B03: Middelen bij anemie, C03: Diuretica, C05: vasoprotectiva, C07: β-blokkers, 

C08: Calciumantagonisten, C09: Geneesmiddelen die inwerken op het renine-angiotensine systeem, C10: Antilipaemica, N02: 

Analgetica, N03: Anti-epileptica, N05: Psycholeptica, N06: Psychoanaleptica 

B01 B03 C03 C05 C07 C08 C09 C10 N02 N03 N05 N06

ATC subklassen

A B C D G H J L M N R S



 

23 
 

4.3.3. Wijzigingen in de ontslagmedicatie 

Op de afdeling geriatrie werden voor de 40 patiënten in totaal 262 wijzigingen aangebracht in de 

thuismedicatie tijdens de hospitalisatie. Dit betekent dat er gemiddeld 6,55 wijzigingen per patiënt werden 

doorgevoerd. Er werden 127 nieuwe geneesmiddelen opgestart, 106 gestopt, 22 geneesmiddelen werden in 

dosering gewijzigd, de frequentie werd 3 keer gewijzigd en de innametijdstip en doseringsvorm werden 2 keer 

gewijzigd. Figuur 4.7. geeft een schematische weergaven van de verschillende wijzigingen voor GER.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.7: Verschillende soorten wijzigingen aangebracht in de thuismedicatie (GER) 

Tijdens de hospitalisatie op geriatrie werden voor de 40 patiënten in totaal 127 geneesmiddelen nieuw 

opgestart, m.n. 36 (28,35%) geneesmiddelen behorende tot de A-klasse nl. geneesmiddelen voor het gastro-

intestinaal systeem, 29 (22,84%) geneesmiddelen behorende tot N-klasse nl. geneesmiddelen voor het centraal 

zenuwstelsel, 24 (18,90%) geneesmiddelen behorende tot de C-klasse nl. de cardiovasculaire geneesmiddelen. 

Tabel 4.3. geeft de top 3 geneesmiddelen weer die werden opgestart tijdens de hospitalisatie tot op het 2e niveau 

volgens het ATC-classificatiesysteem. 

Tabel 4.3: Top 3 geneesmiddelenklassen die opgestart werden tijdens de hospitalisatie (GER) 

ATC klasse Aantal Beschrijving  

N02  19 (14,96%) Analgetica 

A06  18 (14,17%) Laxativa  

C03  9 (7,09%) Diuretica 

 

Tijdens de hospitalisatie werden 106 geneesmiddelen stopgezet. Het grootste aandeel van de gestopte 

medicatie is afkomstig uit volgende geneesmiddelklassen: C-klasse (37,74%) nl. de cardiovasculaire 

geneesmiddelen., N-klasse (13,21%) nl. geneesmiddelen voor het centraal zenuwstelsel, en A klasse (12,26%) nl. 
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geneesmiddelen voor het gastro-intestinaal systeem. Tabel 4.4. geeft de top 3 geneesmiddelen die werden 

stopgezet tijdens de hospitalisatie tot op het 2e niveau volgens het ATC-classificatiesysteem. 

Tabel 4.4: Top 3 geneesmiddelenklassen die gestopt werden tijdens de hospitalisatie (GER) 

ATC klasse Aantal Beschrijving 

B01 10 (9,62%) Antitrombotica 

C07 9 (8,65%) Β-blokker 

C09 9 (8,65%) Middelen aangrijpend op het renine-
angiotensine systeem  

 

In totaal werd de dosering bij 22 geneesmiddelen gewijzigd. In de volgende geneesmiddelenklassen 

werden de voornaamste wijziging in dosering doorgevoerd: A10: anti-diabetische middelen (22,73%), C09: 

geneesmiddelen die inwerken op het renine-angiotensie systeem (13,64%). In figuur 4.8. worden alle 

geneesmiddelen weergegeven waarvan de dosering tijdens de hospitalisatie werd gewijzigd.                                                                                                                                                            

 

Figuur 4.8: Medicatie waarvan de dosering gewijzigd werd tijdens de hospitalisatie opgedeeld volgens het ATC-classificatiesysteem 

(geriatrie) 

Op de afdeling TVHK werden er 49 wijzigingen aangebracht in de thuismedicatie tijdens de 

hospitalisatie. Dit betekent gemiddeld 3,27 wijzigingen per patiënt. 45 geneesmiddelen werden opgestart 

waarvan 44,44% behorende tot de subklasse B01: antitrombotica en 35,55% behorende tot de subklasse N02: 

analgetica. Verder werden 2 geneesmiddelen stopgezet (B01) en de frequentie (N02) en dosering (C07: β-

blokker) werden slechts 1 keer gewijzigd.   

4.3.4. Discrepanties in de ontslagmedicatie 

In totaal werden er 11 discrepanties teruggevonden in de ontslagmedicatie op de afdeling GER. De 

discrepanties werden in verschillende categorieën opgedeeld namelijk: geen indicatie (1), foutieve frequentie (1), 

ontbrekende geneesmiddel (4), duplicatie geneesmiddel (2), foutief innametijdstip (3). Op TVHK werden 4 
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discrepanties teruggevonden: ontbrekend geneesmiddel (2), duplicatie geneesmiddel (1) en foutieve 

doseringsvorm (1). In tabel 4.5. en 4.6. wordt er voor elke categorie een voorbeeld gegeven ter verduidelijkingen.  

Tabel 4.5 verschillende types discrepanties teruggevonden in de ontslagmedicatie op GER 

Type discrepantie Voorbeeld 

Geen indicatie Plavix werd gecontinueerd hoewel er geen indicatie meer was 
om duaal plaatjestherapie te blijven innemen 

Ontbrekend geneesmiddel Hydrea 500mg was niet geregistreerd in de ontslagmedicatie 
hoewel hiervoor een indicatie aanwezig was 

Foutieve frequentie Seretide aerosol werd geregistreerd als 1 inhalatie 2dd hoewel 
de therapeutische behandeling 2 inhalatie 2dd is  

Foutief innametijdstip L-thyroxine dient nuchter ingenomen te worden, dit was 
geregistreerd als ’s ochtends 

Duplicatie  Calci bone D3 en Steovit forte 1000mg/880U waren 
geregistreerd 

  

Tabel 4.6: Verschillende types discrepanties teruggevonden in de ontslagmedicatie op TVHK 

Type discrepantie Voorbeeld  

Ontbrekend geneesmiddel Marevan 5mg was niet geregistreerd in de ontslagmedicatie 
hoewel hiervoor een indicatie aanwezig was 

Duplicatie geneesmiddel Dafalgan 1g 4dd en paracetamol 1g 2dd waren beide 
geregistreerd in de ontslagmedicatie  

Foutieve doseringsvorm Dafalgan bruistablet 1g werd geregistreerd in de 
ontslagmedicatie ondanks het feit dat de patiënt gekende 
nierinsufficiëntie had 

 

De ontslagmedicatie werd gescreend op potentieel ongeschikte medicatie m.b.v. lijst 1 en lijst 2 van de 

Gheop3s tool. Bij 13 patiënten werd een proton pomp inhibitor (PPI) teruggevonden met een dosering hoger dan 

20mg en voor langer dan 8 weken wat potentieel ongeschikt is. Bij 20 patiënten werd een antidepressivum 

teruggevonden dat al meer dan 1 jaar werd ingenomen door de patiënt. Bij 18 patiënten werd er een middellang 

werkend benzodiazepine (BZD) teruggevonden. In tabel 4.7. en 4.9. worden alle items uit lijst 1 die werden 

teruggevonden voor GER en TVHK weergegeven. 
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Tabel 4.7: Potentieel ongeschikte geneesmiddelen teruggevonden in de ontslagmedicatie m.b.v. lijst 1 van de Gheop3s tool (GER) 

Items uit lijst 1 Omschrijving ATC-codes/stofnaam Aantal 

Item 1 Antidepressiva >1j -N06AB: Selectieve 
serotonine-
heropnameremmers 
-N06AX: overige 
antidepressiva 
-N06AA: niet selectieve mono 
amine heropname remmers) 
-N06CA: Antidepressiva met 
psycholeptica 

8 
 
 
2 
 
3 
 
1 

Item 4 Middellangwerkend BZD -Lorazepam 
-Alprazolam 
-Brotizolam 
-Z-producten 

4 
5 
1 
3 

Item 5 Langwerkende BZD -Diazepam 1 

Item 9 PPI >20mg langer dan 8w -Pantomed 40mg 10 

Item 11 Sederend antihistaminicum -Atarax 25mg 1 

Item 13 Bisacodyl -Dulcolax bisacodyl 1 

 

In tabel 4.8. en 4.10. worden de items uit lijst 2 van de Gheop3s tool weergegeven die werden 

teruggevonden in de ontslagmedicatie bij GER en TVHK. Bij 4 patiënten werd de combinatie van een 

calciumantagonist en gekende constipatie teruggevonden. De combinatie van een orale corticosteroïden 

behandeling langer dan 1 week en gekende hypertensie werd bij 4 patiënten teruggevonden. 

Tabel 4.8: Potentieel ongeschikte geneesmiddelen teruggevonden in de ontslagmedicatie o.b.v. lijst 2 van de Gheop3s tool (GER) 

Items uit lijst 2 Omschrijving Voorbeeld Aantal 

Items 36 Calciumantagonist + 
gekende constipatie 

Amlodipine + Forlax  3 

Items 37 Niet selectieve beta-
blokker + COPD/astma 

Sotalol + flixotide 
aerosol/duovent 

1 

Items 38 Orale corticosteroïden 
(>1w) + diabetes 

Medrol + glucophage 
500mg 

1 

Items 39 Orale corticosteroïden 
(>1w) + hypertensie 

Prednisolone + amlodipine 
+ coversyl 

3 
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Tabel 4.9: potentieel ongeschikte geneesmiddelen teruggevonden in de ontslagmedicatie o.b.v. lijst 1 van de Gheop3s tool (TVHK) 

Items uit lijst 1 Omschrijving Voorbeeld Aantal  

Item 1 Antidepressiva >1j -N06AA: niet selectieve mono 
amine heropname remmers) 
-N06AX: overige 
antidepressiva 

2 
 
4 

Item 4 Middellangwerkend BZD -Lorazepam 
-Alprazolam 
-Z-producten 

2 
2 
1 

Item 5 Langwerkend BZD -Diazepam 1 

Item 9 -PPI >20mg langer dan 8w -Pantomed 40mg 3 

 

Tabel 4.10: potentieel ongeschikte geneesmiddelen teruggevonden in de ontslagmedicatie o.b.v. lijst 2 van de Gheop3s tool (TVHK) 

Items uit lijst 2 Beschrijving  Voorbeeld Aantal 

Item 36 Calciumantagonist + gekende 
constipatie 

Amlodipine + forlax 1 

Item 39 Orale corticosteroïden (>1w) + 
hypertensie 

Medrol 4mg + kredex 6,25mg 1 

 

4.4. Medicatiebegeleiding bij ontslag 

4.4.1. Bevindingen uit de counseling 

Van de 55 patiënten die in aanmerking kwamen voor counseling bij ontslag kond er bij 67,28% effectief 

een gesprek met de apotheker in opleiding plaatsvinden, nl. 27 op de afdeling GER en 10 op de afdeling TVHK.  Op 

de afdeling GER stonden 15 patiënten (37%) zelf in voor hun medicatiebeheer, en 16 patiënten (40%) kreeg 

hiervoor hulp van familieleden of thuisverpleging. Van de overige 9 patiënten (23%) ontbreken er gegevens 

omtrent het medicatiebeheer. Voor 21 patiënten (53%) wordt de medicatie klaargezet in een pillendoos door de 

patiënt zelf of door thuisverpleging. Op TVHK stonden 8 (80%) patiënten zelf in voor hun eigen medicatiebeheer. 

De overige 2 kregen hulp met het klaarzetten van hun medicatie door thuisverpleging. 

 

Figuur 4.9: resultaten 1e vraag: wat betreft uw medicatie doet u alles zelf? (GER) links en (TVHK) rechts 
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Figuur 4.10: Resultaten 2e vraag: welke hulp krijgt u? (GER)  

  8 (20%) patiënten kregen hulp van een familielid bij 8 (20%) werd hiervoor beroep gedaan op 
thuisverpleging. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.11: Resultaten 3e vraag: Van wie krijgt u hulp? (GER) 

Van de 16 patiënten ware er 13 ( 81,25%) geïnteresseerd in extra uitleg omtrent hun medicatie ondanks 

het feit dat ze hun medicatie niet in eigen beheer hadden. Op TVHK werd de counseling slechts bij 1 patiënt slecht 

onthaald; de overige patiënten waren zeer geïnteresseerd in uitleg omtrent hun medicatie en de doorgevoerde 

wijzigingen. 

In totaal hadden 26 (96,30%) patiënten nog geen uitleg gekregen over de wijzigingen in de thuismedicatie 

vóór het ontslag. Slechts 1 patiënt was reeds op de hoogte gebracht van de wijzigingen door de behandelende arts. 

Op TVHK hadden 4 patiënten reeds uitleg gekregen over de nieuw opgestarte medicatie, 6 patiënten hadden nog 

geen uitleg gekregen. 

 

Figuur 4.12: Resultaten 5e vraag: Heeft u reeds uitleg gekregen over de medicatie die u thuis moet verder nemen? (GER) 
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De kennis van de patiënten omtrent de indicatie van de verschillende geneesmiddelen werd in kaart gebracht 
tijdens de counseling. Dit wordt weergegeven in figuur 4.13: -14,81% scoorde <50% 

                           -22,22% scoorde 50% 
                           -37,04% scoorde >50% 
                           -11,12% scoorde 100% 
             -14,81% scoorde 0%  

 
Figuur 4.13: Kennis van de patiënt omtrent de medicatie (GER) 

Op TVHK scoorden de patiënten over het algemeen beter op vlak van kennis omtrent de indicatie van 

hun medicatie. 3 van de 10 patiënten scoorden >50% de overige 5 patiënten scoorden 100%. Slechts 2 patiënten 

hadden een kennis <50%.  

Op geriatrie beschikten 15 patiënten (55,56%) van de 27 reeds over een medicatieschema opgesteld door 

de huisarts, officina-apotheker of van een voorgaande ziekenhuisopname. De patiënten die geen 

medicatieschema hadden waren zeer tevreden met het verkrijgen van een medicatieschema bij het ontslag. Bij 

de overige 11 patiënten (27,50%) die niet gecounseld werden ontbreken deze gegevens. Op TVHK beschikte 60% 

patiënt reeds over een medicatieschema. Ook hier werd het verkrijgen van een medicatieschema bij ontslag als 

iets positief ervaren. 

 

Figuur 4.14: Aantal patiënten die al dan niet over een medicatieschema beschikken (GER) 

45% vond het medicatieschema zeer overzichtelijk. Bij 20% werd de opmerking gemaakt dat het 

toevoegen van de indicatie van een geneesmiddel zinvol zou zijn. 5% vond het lettertype te klein om voldoende 

leesbaar te zijn. Op TVHK werd ook de opmerking gemaakt de indicaties te vermelden op het medicatieschema. 
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INHALATIEPREPARATEN 

Er werden in totaal 18 inhalatiepreparaten teruggevonden bij 10 patiënten in de ontslagmedicatie. Het 

meest voorkomend inhalatietoestel bleek een doseeraerosol te zijn. De meeste inhalatietoestellen bevatten als 

actief bestanddeel voornamelijk inhalatiecorticosteroïden en / of een kort- of langwerkend beta 2 mimeticum. Bij 

de 7 patiënten waarbij de inhalatietechniek kon worden nagegaan werden voornamelijk de volgende stappen 

foutief uitgevoerd: uitademen in het toestel, vergeten schudden voor gebruik, geen correcte hand-adem 

coördinatie hanteren. Bij 4 de 7 patiënten werd m.b.v. een placebotoestel de inhalatietechniek gecontroleerd, bij 6 

patiënten werden de verschillende stappen mondeling overlopen, bij 3 patiënten werd de bijsluiter met de 

verschillende handelingen meegegeven en voor 3 patiënten werd de officina-apotheker ingeschakeld om de 

mogelijkheid omtrent het gebruik van een voorzetkamer met de patiënt te bespreken. 

Totaal aantal puffers: 18 (N=10) -> gemiddeld aantal puffers per patiënt= 1,80  

Soort puffers: -Turbohaler= 1 
                          -Handihaler= 3 
                          -Aerosol= 12 
                          -Respimat= 1 
                          -Nexthaler= 1 
 
Actief bestanddeel inhalators: -ipatropium (SAMA) + fenoterol (SABA): 3 
                                                         -salmeterol (LABA) + fluticason (ICS): 4 
                                                         -tiotropium (LAMA): 3 
                                                         -formoterol (LABA) + beclometasone (ICS): 2 
                                                         -fluticasone (ICS): 2 
                                                         -salbutamol (SABA): 2   
                                                         -budenoside (ICS) + formoterol (LABA): 1 
                                                         -indacaterol (LABA): 1 
 
Foutieve inhalatietechniek: 8  -> Wat liep er mis?-uitademen in het toestel 
                                                                                        -adem niet lang genoeg inhouden 
                                                                                        -vergeten schudden voor gebruik 
                                                                                        -geen correcte hand-adem coördinatie 
                                                                                        -vergeten spoelen na inhalatie van ICS 
Gemist maar wel nood aan uitleg: 3 
Oplossing aangeboden tijdens de counseling:  -mondeling alle stappen overlopen: 6 
                                                                              -geschreven materiaal ter ondersteuning van de mondelinge uitleg: 3 
                                                                              -met behulp van demo materiaal inhalatietechniek nagaan: 4 
                                                                              -communiceren naar officina-apotheek omtrent voorstel voorzetkamer: 3 

 

OOGDRUPPELS 

In totaal werden er 18 oogpreparaten bij 14 patiënten teruggevonden in de ontslagmedicatie. Waarvan er 

9 preparaten een actief bestanddeel bevatten voor de behandeling van glaucoom. Bij 10 patiënten van de 14 werd 

de techniek voor het aanbrengen van de oogdruppels nagegaan. Bij 50% van de patiënten werd vastgesteld dat 
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zij het nasolacrimaal vergeten toe te duwen na het aanbrengen van een oogdruppel. De meerderheid van de 

patiënten wist niet dat dit de doeltreffendheid van de therapie kan verhogen.  

Totaal aantal oogdruppels: 18 (N=14) ->gemiddeld aantal oogdruppels per patiënt: 1,29 

Actief bestanddeel oogdruppels:  -prostaglandine-analogen: 4 
                                                              -beta-blokker: 3 
                                                              -beta-blokker + koolzuuranhydrase inhibitor: 2 
                                                              -kunsttranen: 9 

Gemist maar wel nood aan uitleg: 4 
 
Foutieve aanbreng techniek: 5 -> wat liep er mis? -het niet toeduwen van het nasolacrimaal kanaat 

 
Oplossing aangeboden tijdens de counseling: -mondeling stappen overlopen: 5 

 

DIABETES 

Dertien van de 55 patiënten lijden aan een type van diabetes. Echter 9 van de 13 patiënten hadden geen 

vragen omtrent het gebruik van orale antidiabetica of insuline. Bij één patiënt was er een vermoeden dat de 

insuline niet correct werd toegediend door de patiënt zelf. Deze mevrouw werd gecounseld. Met behulp van 

demo materiaal werd het gebruik van een insulinepen nog eens getoond en werd er ook stappenplan 

meegegeven. 

SPECIFIEKE GEBRUIKSAANWIJZIGINGEN 

Tijdens de counseling werd voor geneesmiddelen die een specifieke gebruiksaanwijzingen hebben dit 

nog eens sterk benadrukt. Bij 17 patiënten werd een PPI teruggevonden, bij 7 patiënten L-thyroxine, bij 2 

patiënten een bisfosfonaat en bij 3 patiënten een complexerend geneesmiddel dat nuchter dient te worden 

ingenomen om een optimale effect te bekomen. Daarnaast werd er voor medicatie met een verlengde afgifte en / 

of enterisch gecoate geneesmiddelen benadrukt dat er niet op mag gekauwd worden. Bij één patiënt werd 

methotrexaat opgestart tijdens de hospitalisatie waarbij het van belang was dat de patiënt dit wekelijks innam 

en niet dagelijks. Dit werd nadien bij de telefonische counseling nog eens nagevraagd aan de patiënt of dit nog 

steeds correct werd uitgevoerd. 
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Medicatie die nuchter dient ingenomen te worden: 

-Protonen pomp inhibitor: 17 
-L-thyroxine: 7 
-Bisfosfonaten: 2 
-Complexerende medicatie: 3 

 
Medicatie waar niet op gekauwd mag worden: 

-Enterisch gecoate medicatie: 2 
-Verlengde afgifte: 11 

 
Overige:  
-Methotrexaat (wekelijkse toediening i.p.v. dagelijkse toediening) 

 

 Bij de patiënten die medicatie dienden te delen was 20% van de patiënten zelf nog in staat hun 

medicatie op een correcte manier te delen. 15% krijgt hulp van thuisverpleging die het in hun plaats doen. Op 

TVHK was het delen van medicatie voor 7 van de 10 patiënten van toepassing. 50% kon dit zelf nog voldoende 

goed uitvoeren. De overige 50% kreeg hiervoor hulp van thuisverpleging. Figuur 4.15. geeft dit schematisch weer 

voor de afdeling GER. 

 

 

 

 

Figuur 4.15: Aantal patiënten die medicatie dienen te delen (GER)      

Van de 37 patiënten die effectief gecounseld werden op GER en TVHK werd de counseling door iedereen als een 

nuttige interventies ervaren. Over het algemeen vonden de patiënten dat dit een meerwaarde had en dat dit bij elk 

ontslag zou moeten worden uitgevoerd.         

4.4.2. Telefonische opvolging 

 In totaal wensten 18 (66,67%) van de 27 patiënten op GER een telefonische opvolging na ontslag. De 

overige 9 patiënten vonden het niet nodig en waren er van overtuigd dat ze geen vragen meer gingen hebben 

omtrent hun medicatie. Op TVHK was 70% bereid voor een telefonische opvolging. Slechts 30% vond het niet 

nodig. Bij 3 van de 25 patiënten werden er één week na ontslag uit het ziekenhuis wijzigingen aangebracht aan 
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de thuismedicatie. 4 geneesmiddelen werden er opgestart, 1 geneesmiddel dat tijdens de hospitalisatie werd 

opgestart werd terug stopgezet, bij 2 geneesmiddelen werd de frequentie gewijzigd. 

GM opgestart: 

-Plavix 75mg 
-Bisoprolol 2,5mg 
-Lisinopril 5mg 
-Avelox 400mg 

 
Gewijzigde frequentie: 

-Glucophage 2dd i.p.v. 3dd 
-Nobiten 0,5 comprimé i.p.v. 1 

 
GM gestopt: 
-Amlodipine  

 
Voor 30 patiënten van de 55 ontbreken er gegevens omtrent de wijzigingen. Deze patiënten wenste niet opgebeld te 
worden en sommige patiënten waren onbereikbaar voor de telefonische counseling. 

 

4.5. Medicatieoverdracht naar de officina-apotheek 

 De meerderheid van de patiënten gaf hun toestemming voor de medicatieoverdracht naar de officina 

apotheker. 2 (5,41%) van de 37 gecounselde patiënten wisten echter de naam of straatnaam van de officina 

apotheker niet waardoor het medicatieschema vervolgens kon dit niet worden doorgestuurd. Bij 18 patiënten van 

de 55 die gemist werden of waarbij de counseling slecht onthaald werd ontbreken de gegevens betreffende hun 

officina apotheek.Bij 4 officina-apothekers bleek er een foutief e-mailadres geregistreerd te zijn waardoor de 

medicatieoverdracht niet kon plaatsvinden.  De tevredenheidsenquête werd door 12 van de 31 (38,71%) officina-

apothekers ingevuld teruggestuurd. De resultaten worden in figuur 4.16. De meerderheid van de officina-

apothekers vindt de elektronische overdracht van het medicatieschema een goed hulpmiddel om een duidelijk 

overzicht te krijgen over de medicatie van de patiënt. Wat betreft de tijd dat de medicatieoverdracht in beslag 

inneemt zijn de mening verdeeld 41,67% vindt dat het veel tijd in beslag inneemt en 41,67% vindt van niet. De 

meerderheid vindt het een goede manier om discrepanties tussen medicatieschema’s uit het ziekenhuis en de 

openbare apotheek te vermijden.  Dit zou volgens 91,67% van de officina-apothekers een vast onderdeel moeten 

zijn van de begeleiding van een patiënt bij ontslag. Over het algemeen wordt de elektronische medicatieoverdracht 

als een goed alternatief bevonden in afwachting van het elektronische platform zoals o.a. Vitalink. Zeven officina-

apotheker geven aan dat de uitwisseling hen er toe aanzet het medicatieschema van de patiënt systematisch bij 

te houden in het patiëntendossier. 

 



 

34 
 

Figuur 4.16: Resultaten tevredenheidsenquête officina-apotheken  

Een aantal opmerkingen van de officina-apothekers omtrent de medicatieoverdracht 

“Vermelding telefoonnummer van behandelende arts/apotheker zou helpen om snel in contact te treden bij 
dringende vragen of opmerkingen.” 

“Bij ontslag direct doormailen naar huisarts/apotheker zodat wij al iets meer achtergrond hebben en eventuele 
wijzigingen kunnen bekijken.” 

“Dit is een goede zet van de ziekenhuizen. Nog beter zou zijn dat het ziekenhuis het medicatieschema zou uploaden 
via Vitalink, zodat wij deze meteen kunnen downloaden en dus meteen zicht hebben op de nieuwe medicatie van 
de patiënt.” 

“Het uitwisselen van medicatieschema’s op deze wijze lijkt me nuttig maar een tijdrovende extra service naar onze 
patiënten. Een veralgemening van dit systeem naar alle patiënten lijkt me bijgevolg niet haalbaar. Aangepaste 
software is absoluut noodzakelijk.”  
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5. DISCUSSIE 

5.1. Bespreking van de belangrijkste resultaten 

5.1.1. Ontslagmedicatie 

 Er werden 392 en 155 geneesmiddelen geregistreerd als ontslagmedicatie op de afdeling GER en TVHK. 

Dit betekent gemiddeld 9,80 ± 3,97 en 10,33 ± 5,03 geneesmiddelen per patiënt wat hoger is dan het aantal 

geneesmiddelen bij ontslag dat werd teruggevonden in een studie uitgevoerd door Somers et al. in 2010 namelijk 

7,1 ± 3,0 geneesmiddelen (26). In een scriptie uitgevoerd in 2016 waar de ontslagmedicatie op de afdeling geriatrie 

van het UZ Gent ook in kaart werd gebracht werd een gelijkaardig aantal geneesmiddelen bij ontslag 

teruggevonden namelijk 9,2 ± 3,6 geneesmiddelen (51). In die scriptie werden gelijkaardige patiënten onderzocht 

namelijk patiënten gehospitaliseerd op de afdeling GER van het UZ Gent die na ontslag naar huis terugkeerden. In 

het onderzoek van Somers et al. werden ook patiënten geïncludeerd die uit een woonzorgcentrum kwamen en er 

over het algemeen prognostisch slechter voor stonden. Bij deze groep van patiënten zal men minder geneigd zijn 

preventieve geneesmiddelen zoals bv. statines, bloedverdunners, calcium en vitamine D supplementering op te 

starten. 

Op de afdeling GER werden de volgende geneesmiddelenklassen het sterkst vertegenwoordigd in de 

ontslagmedicatie: geneesmiddelen die inwerken op het spijsverteringsstelsel (25,77%), geneesmiddelen die 

inwerken op het cardiovasculair stelsel (23,71%) en geneesmiddelen die inwerken op het centraal zenuwstelsel 

(17,78%). In een studie uitgevoerd door Perehudoff et al. in 2015, eveneens uitgevoerd in UZ Gent bij oudere 

personen op diverse afdelingen,  werden min of meer gelijkaardige resultaten gerapporteerd met respectievelijk 

16%, 30%, en 19%. Enkel voor de geneesmiddelen die inwerken op het cardiovasculair stelsel werd in dit onderzoek 

een lager percentage teruggevonden (3). Op TVHK werden de volgende geneesmiddelklassen het sterkst 

vertegenwoordigd: geneesmiddelen die inwerken op het centraal zenuwstelsel (24,52%), geneesmiddelen die 

inwerken op bloed en bloedvormende organen (23,87%) en geneesmiddelen die inwerken op het cardiovasculair 

stelsel (21,94%). Gebruik van analgetica, antitrombotica en cardiovasculaire geneesmiddelen (statines en 

antihypertensiva) voor patiënten van de discipline TVHK lijkt zeer normaal. 

5.1.2. Wijzigingen in de thuismedicatie 

In totaal werden er 266 (GER) en 49 (TVHK) wijzigingen doorgevoerd in de thuismedicatie tijdens de 

hospitalisatie. Dit betekent gemiddeld 6,65 en 3,27 wijzigingen per patiënt. Een studie uitgevoerd in Nieuw-Zeeland 

in 2010 onderzocht het aantal wijzigingen in de thuismedicatie tijdens een hospitalisatie bij 75 plussers. Zij 

rapporteerden gemiddelde 4 wijzigingen per patiënt (12). Onder deze wijzigingen vonden zij voornamelijk dat er 
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medicatie werd opgestart waaronder: analgetica, laxativa, viatmine D en antibiotica. In dit onderzoek werden 127 

en 45 geneesmiddelen opgestart waaronder voornamelijk laxativa en analgetica op geriatrie en antitrombotica en 

analgetica op TVHK. Dit toont aan dat er een zekere nood is aan het informeren van de patiënt omtrent deze 

wijzigingen. Wanneer het gaat over nieuwe medicatie waar de patiënt nog niet meer vertrouwd is of medicatie dat 

stopgezet werd om te voorkomen dat de patiënt therapieontrouw is aan de nieuwe medicatie of de stopgezette 

medicatie verder inneemt. In de volgende paragraaf wordt een casus uit de praktijk aangehaald die weergeeft wat 

het belang en de meerwaarde is van medicatiebegeleiding bij ontslag waarbij het schriftelijke, m.n. via  het 

medicatieschema voor de patiënt, nog eens ondersteund wordt door een mondelinge uitleg. 

CASUS 

Een 81 jarige man werd via de spoeddienst opgenomen. Op spoedopname werd de thuismedicatie van de 

patiënt bevraagd door een apotheekassistent. Na de anamnese werd dit geregistreerd in het EPD. Het bleek dat de 

patiënt na een recente vorige hospitalisatie een nieuw medicatieschema had meegekregen. De wijzigingen die toen 

waren doorgevoerd kwamen niet overeen met de thuismedicatie die door de patiënt werd benoemd tijdens de 

anamnese. De patiënt was bij zijn vorig ontslag niet gecounseld en nam zijn medicatie thuis zoals vóór de 

hospitalisatie verder. Deze man werd bij het ontslag van de tweede hospitalisatie wel gecounseld waarbij de 

wijzigingen sterk benadrukt werden en bovendien werd de officina-apotheker ingelicht om deze patiënt op te 

volgen en indien nodig te begeleiden met zijn thuismedicatie.  

5.1.3. Discrepanties 

 In totaal werden er 15 discrepanties teruggevonden in de ontslagmedicatie bij de 55 patiënten. Dit 

betekent gemiddeld 0,27 discrepanties per patiënt. In een studie uitgevoerd door Cornu et al. werd er bij 47,6% van 

de totale populatie minimum 1 discrepantie teruggevonden (9). In dit onderzoek werden er aanzienlijk minder 

discrepanties teruggevonden in de ontslagmedicatie. De reden voor dit verschil kan teruggevonden worden bij de 

methode waarbij de discrepanties werden opgespoord. In het onderzoek van Cornu et al. werd op een 

systematische manier de ontslagmedicatie nagekeken op discrepanties terwijl er in dit onderzoek niet op een 

systematische manier te werk werd gegaan. Hierdoor zijn er waarschijnlijk discrepanties die niet werden 

opgemerkt waardoor er in dit onderzoek een lager getal werd teruggevonden. Een andere verklaring kan liggen in 

de werkwijze voor het registreren en communiceren van de ontslagbegeleiding, die in de loop der jaren in het UZ 

Gent werd verbeterd. Een verplichte procedure voor medicatieverificatie werd immers opgesteld en 

ziekenhuisbreed gecommuniceerd in het kader van de accreditatie (systeem tot het behalen van een 

kwaliteitslabel) in het voorjaar van 2016. Er werden eveneens veel aanpassingen aan het EPD doorgevoerd, zo is 
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automatische koppeling tussen de thuismedicatielijst en de ontslagbrief mogelijk. Dat er toch nog discrepanties 

werden teruggevonden toont aan dat ondanks de vele inspanningen die geleverd worden bij het toepassen van de 

medicatieverificatie en medicatie nazicht er alsnog discrepanties kunnen teruggevonden worden in de 

ontslagmedicatie. De bevindingen uit deze studie moeten echter met een kritische blik bekeken worden aangezien 

er in het onderzoek relatief weinig mensen konden worden geïncludeerd. Tevens werd de klinische relevantie van 

de discrepanties niet bepaald, dit viel namelijk buiten de doelstellingen van deze studie, waardoor we geen 

uitspraken kunnen doen over het effect van deze discrepanties op de gezondheid van de patiënt.  

5.1.4. Ongepast voorschrijven 

De ontslagmedicatie werd m.b.v. enkele lijsten van de Gheop3s tool die enkele expliciete criteria bevat, 

respectievelijk lijst 1 en 2, gescreend op PIMs. Er werd geopteerd voor het gebruik van de Gheop3s tool omdat deze 

gebruiksvriendelijker is dan de START / STOPP criteria en toelaat de medicatie te beoordelen op de geschiktheid 

zonder het volledig medisch dossier van de patiënt te moeten door nemen. Bij 13 (23,64%) patiënten werd er een 

PPI teruggevonden met een dosering hoger dan 20mg gedurende langer dan 8 weken. Bij 20 (36,36%) patiënten 

vond men een antidepressiva terug in de ontslagmedicatie en bij 18 (32,73%) patiënten werd een middellang 

werkend benzodiazepine teruggevonden. In totaal werden 67 potentieel ongeschikte geneesmiddelen 

teruggevonden in de ontslagmedicatie. Dit betekent 1,22 ongeschikte geneesmiddelen per patiënt. Er is een zekere 

nood aan het opvolgen van het gebruik van antidepressiva en slaapmiddelen bij deze populatie om verwardheid 

en daling in de cognitieve functie te voorkomen. Dit zijn geneesmiddelen die bij ontslag uit een ziekenhuis niet 

zomaar kunnen worden stopgezet gezien dit een geleidelijk proces is waarbij men met afbouwschema’s te werk 

moet gaan om ontwenningsverschijnselen te voorkomen. In een studie uitgevoerd door Tommelein et al. in 2015 

werd de medicatie van inwoners uit een rusthuis gescreend op PIPs m.b.v. alle lijsten uit de Gheop3s tool (52). Zij 

rapporteerden gemiddeld 4 PIPs per inwoner, wat een relatief hoge prevalentie is. Het verschil in wat door 

Tommelein et al. wordt gerapporteerd en wat er in dit onderzoek wordt gerapporteerd kan te wijten zijn aan het 

verschil tussen de onderzoekspopulaties, de gemiddelde leeftijd bij de inwoners uit het rusthuis bedraagt namelijk 

86,20 jaar wat iets hoger is dan wat er in dit onderzoek werd teruggevonden namelijk 73,92 jaar. Het screenen van 

de medicatielijsten gebeurde in dit onderzoek ook bij ontslag, dus de lagere prevalentie kan erop wijzen dat er 

reeds heel wat potentieel ongeschikte geneesmiddelen bij opname werden stopgezet of vervangen. Uit een 

eerdere scriptie uitgevoerd in 2016 door A. Rogge op de afdeling geriatrie is gebleken dat de prevalentie van een 

aantal geselecteerde STOPP criteria daalde tussen opname en ontslag (51). In vergelijking met de studie van 

Tommelein is de onderzoekspopulatie in deze studie ook veel kleiner namelijk 55 patiënten ten opzichte van 400 
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en werd er in dit onderzoek slechts gescreend met een deel van de criteria uit de Gheop3s tool in tegenstelling tot 

het onderzoek van Tommelein et al. waar de medicatie m.b.v. alle lijsten van de tool werd gescreend. 

5.1.5. Medicatiebegeleiding bij ontslag 

Hoewel er in totaal 66 patiënten in aanmerkingen kwamen voor de medicatiebegeleiding bij ontslag 

konden slechts 37 (56,06%) patiënten gecounseld worden. Dit percentage ligt iets hoger dan gevonden in de 

scriptie van vorig jaar m.n. 31,7% (51). Dit verschil kan te wijten zijn aan het feit dat er in dit onderzoek specifiek 

werd gefocust op de ontslagbegeleiding. Op de afdeling GER kwamen 47 (32,41%) patiënten van de 145 in 

aanmerking en op TVHK 19 (38,78%) van de 49. Algemeen kunnen we concluderen dat de totale populatie op de 

afdeling GER veel ouder is dan op de afdeling TVHK, respectievelijk gemiddeld 83,95 jaar en 63,86 jaar. In een 

studie uitgevoerd door Somers et al. werd een gelijkaardige gemiddelde leeftijd van 83,2 jaar gerapporteerd (26). 

De voornaamste redenen van exclusie bij geriatrie waren terugkeer naar een woonzorgcentrum of 

revalidatiecentrum (50%), een verstoorde cognitieve functie (32%) en overlijden (12%). Bij TVHK waren de 

voornaamste redenen van exclusie: leeftijd <65 jaar (62%), terugkeer naar een woonzorgcentrum (20%) en 

ontslagen tijdens het weekend (9%). De cognitieve functie bleek op TVHK over het algemeen veel beter te zijn 

slechts 3% werd omwille van die reden geëxcludeerd. Hieruit kunnen we concluderen dat er op TVHK minder 

patiënten geëxcludeerd werden omwille van een cognitieve stoornis maar dat het aandeel aan 65 plussers lager 

is dan op GER. Op de afdeling GER is het aandeel aan patiënten die nood hebben aan counseling veel groter bv. de 

kennis omtrent de farmacotherapie is veel lager op GER dan op TVHK maar er komen op GER veel minder patiënten 

in aanmerking. De patiënten zijn er op GER over het algemeen slechter aan toe dan op andere afdelingen het is 

dan ook niet verwonderlijk dat deze patiënten daardoor vaak niet meer in staat zijn om naar huis terug te keren. 

Men kan zich de vraag stellen of er op andere afdelingen buiten GER oudere patiënten ook nood hebben aan 

medicatiebegeleiding bij ontslag. Deze patiënten zijn over het algemeen jonger en daaruit kunnen we 

veronderstellen dat zij zelfstandiger zijn en meer baat hebben bij de counseling doordat ze hun medicatie meestal 

in eigen beheer hebben. 

5.1.6. Evaluatie van de inhalatietechniek 

Acht van de 55 patiënten of 14,55% van de totale onderzoekspopulatie maakte gebruik van een inhalator. 

Er werden 6 patiënten gecounseld en 2 patiënten werden er gemist. Het aandeel aan patiënten die een 

inhalatietoestel gebruiken nl. 14,55% is niet erg veel maar wanneer bepaalde patiënten 2 tot 3 inhalatoren moeten 

gebruiken en sommige van deze patiënten herhaaldelijk worden opgenomen omwille van acute exacerbaties blijft 

het toch belangrijk om de inhalatietechniek en therapietrouw bij deze patiënten na te gaan. Een studie die eerder 
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werd aangehaald toonde aan dat een interventie voor het verbeteren van de inhalatietechniek een positief effect 

kan hebben op het ziekteverloop. Vooreerst werd de inhalatietechniek beoordeeld m.b.v. een placebo toestel. Voor 

elke stap die de patiënt correct uitvoerde werd een punt toegekend en zo werd er een totaal score bepaald. Bij een 

vervolgbezoek aan de officina-apotheker werd met de patiënten uit de actieve groep de inhalatietechniek 

overlopen volgens het ‘show and tell’ principe zoals weergegeven in figuur 5.1. (18). In dit onderzoek werd er gaande 

weg een geschikte aanpak gevormd om de inhalatietechniek op een doeltreffende manier positief te beïnvloeden. 

Vooreerst werd er beslist om de patiënt de verschillende handelingen te laten opzeggen. Indien er fouten werden 

opgemerkt werd dit gecorrigeerd. Naargelang de studie vorderde werd er gebruik gemaakt van verschillende 

placebo toestellen waarmee de patiënt de verschillende handelingen kon voordoen. Op deze manier was het 

gemakkelijker om fouten te ontdekken. Volgens de ‘teach back’ methode werd er mondeling bijgestuurd en nadien 

kon de patiënt de handelingen op een correcte manier nog eens uit voeren. Bij patiënten waar men een vermoeden 

had dat een éénmalige uitleg niet voldoende ging zijn werden de instructies van het specifieke toestel uitgeprint 

en meegegeven aan de patiënt. Dit toont aan dat het zeer moeilijk is om een algemene strategie of protocol op te 

stellen om de inhalatietechniek te beoordelen of bij te sturen. Er moet steeds per individu bekeken worden op 

welke manier de patiënt hierin het best kan worden begeleid.  

 

Figuur 5.1: schematische weergave van de show en tell methode (18) 

5.1.7. Medicatieoverdracht naar de officina-apotheek 

De meerderheid van de patiënten gaf de toestemming het medicatieschema door te sturen naar de 

officina-apotheker. In afwachting van een elektronisch systeem zoals Vitalink blijkt het elektronisch doorsturen 

van het medicatieschema van de patiënt een relatief goede tussentijdse oplossing. Toch is het geen waterdicht 

systeem aangezien er bij veel patiënten, namelijk diegene die niet in aanmerkingen komen voor de counseling, 

gegevens ontbreken omtrent de officina-apotheker van de patiënt. Het is ook zeer tijdsintensief om voor alle 
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patiënten de gegevens van de officina-apotheker te achterhalen, deze nadien op te bellen om het e-mailadres te 

bemachtigen en vervolgens de e-mail te versturen met het medicatieschema. Dit is onmogelijk om voor alle 

patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis uit te voeren. 

5.2. Tekortkomingen en sterktes van dit onderzoek 

5.2.1. Onderzoekspopulatie 

De uiteindelijke onderzoekspopulatie was relatief klein waardoor de verschillende bekomen resultaten 

uit deze studie over te weinig power beschikken. Door de lage prevalentie aan discrepanties kon men geen concrete 

besluiten trekken. Dit kan deels te wijten zijn aan het feit dat de studie over een zeer korte periode liep. Anderzijds 

was het niet eenvoudig om een geschikte chirurgische afdeling te vinden waar medicatiebegeleiding bij ontslag 

kon gebeuren. Een aantal afdelingen bleken niet in aanmerking te komen omdat de ontslagmedicatie niet 

overzichtelijk werd genoteerd in het dossier, waardoor het voor de apotheker onmogelijk was om te counselen. De 

afdeling thoracovasculaire heelkunde bleek uiteindelijk een goede optie, maar de periode om een representatief 

aantal patiënten te kunnen includeren was te kort.   

5.2.2. Medicatiebegeleiding 

Bij het opstellen van de checklist bleken er weinig tot geen bronnen te bestaan waarop kon verder 

gebouwd worden. Er werden geen sjablonen gevonden in de literatuur, en er bleek ook niet echt ervaring te bestaan 

in andere ziekenhuizen. De enige, maar wel beperkte bron bleek het hoofdstuk ‘transmurale zorg’ uit het ‘Handboek 

Medicatieveiligheid’ van de Vlaamse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers (VZA).  

Er werd gekozen om tijdens de ontslagbegeleiding navraag te doen omtrent het medicatiebeheer, de 

reeds al dan niet ontvangen uitleg, de kennis van de patiënt omtrent de medicatie en of de counseling al dan niet 

goed onthaald werd. Er werd niet zozeer gefocust op bijwerkingen of de bewaaromstandigheden van het 

geneesmiddel. Voor de zorgaspecten werd beroep gedaan op lijst 5 van de Gheop3s tool. Hierdoor werd het mogelijk 

om de counseling op een gestructureerde manier te laten verlopen. Echter in de loop van de studie is gebleken dat 

enkele vragen minder goed onthaald werden of dat er vragen waren waar de patiënten geen boodschap aan 

hadden zoals bijvoorbeeld de vraag ‘Heeft u nog vragen over uw medicatie?’. Deze vraagt overvalt de patiënten 

een beetje ze hebben niet direct het gevoel dat er iets in hen opkomt. Eventueel kunnen er wat meer specifieke 

vragen gesteld worden als: ‘Is er iets onduidelijk?’, ‘hebt u mijn uitleg goed begrepen?’, ‘moet ik iets herhalen?’. We 

kunnen dus concluderen dat de checklist nog niet helemaal op punt staat maar dat het wel een aanzet geeft om 

de counseling op een gestructureerde manier te laten verlopen. De checklist fungeerde tevens als een soort 
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reminder om bij bepaalde patiënten nog eens extra navraag te doen omtrent het gebruik van oogdruppels of 

inhalatiepreparaten. 

De kennis van de patiënten werd enkel tijdens de medicatiebegeleiding onderzocht waardoor het effect 

op deze kennis na het verkrijgen van de uitleg omtrent de medicatie tijdens de counseling niet in kaart kon worden 

gebracht. In een studie uitgevoerd in Engeland werd de counseling uitgevoerd m.b.v. een gepersonaliseerd 

medicatieschema die de volgende zaken bevatte: de indicatie van het geneesmiddel, innametijdstip, 

gebruiksaanwijzingen alsook de meest ernstige en meest voorkomende bijwerkingen van het geneesmiddel. De 

patiënten werden verondersteld de belangrijkste aspecten van hun medicatie te benoemen, volgens de ‘teach back 

‘methode werd nagegaan of ze dit goed begrepen hadden. Er werd ook een pillendoos aangeboden aan de patiënt 

en vervolgens werd er hen aangeleerd hoe ze deze correct dienen te vullen a.d.h.v. het medicatieschema (15). Uit 

de resultaten kan men afleiden dat er zeker nog ruimte is voor verbetering wat betreft de kennis van de patiënten 

omtrent hun medicatie. Men kan zich de vraag stellen in hoeverre dit de taak is van de ziekenhuisapotheker. Ook 

kan men bemerken dat de kennis op de niet-geriatrisch afdeling, waar de patiënten over het algemeen jonger 

waren, veel beter was. Daarnaast werd er tijdens de counseling getracht de inhalatietechniek na te gaan en indien 

nodig deze bij te sturen. Men kan zich de vraag stellen of een éénmalige interventie zoals deze doeltreffend genoeg 

is. In enkele gevallen werd de officina-apotheker van de patiënt op de hoogte gebracht en werd het voorstel gedaan 

om met de patiënt de mogelijkheden omtrent het gebruik van een voorzetkamer te bespreken. Op dat moment ligt 

de verantwoordelijkheid bij de officina-apotheker waarbij de ziekenhuisapotheker geen duidelijk zicht meer heeft 

bij de opvolging van de patiënt omtrent het correct gebruik van het inhalatietoestel.  

5.3. Toekomstperspectieven 

5.3.1. Het verloop van de medicatiebegeleiding bij ontslag 

Tijdens de voorbereiding van deze studie werd duidelijk dat er zeer weinig geschreven materiaal terug te 

vinden is omtrent het verloop van de counseling in andere zorginstellingen. In verschillende studies werden andere 

elementen benadrukt die belangrijk werden geacht om tijdens de counseling aan bod te laten komen. Zo werden 

de volgende aspecten aangehaald, onderzocht in een meta review van 101 studies, het belang van de medicatie en 

de compliance (34,65%), toediening van het geneesmiddel (28,71%), naam van het geneesmiddel en indicatie 

(49,50%), voorzorgsmaatregelen (35,64%), bewaaromstandigheden en stabiliteit van het geneesmiddel (8,91%), 

doseerregime (32,67%), feedback (29,70%) (53). Aangezien verschillende studies verschillende aspecten aan bod 

laten komen tijdens de counseling heeft dit als gevolg dat de resultaten moeilijk te vergelijken zijn. Het zou een 

meerwaarde zijn mocht het verloop van de medicatiebegeleiding beter in kaart worden gebracht of in een protocol 
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vorm wordt uitgeschreven. Enkel indien er op een gestructureerde manier te werk wordt gegaan in het begeleiden 

van de patiënten bij ontslag kan men met een kritische blik resultaten vergelijken en zo een optimale begeleiding 

bereiken. 

5.3.2. Interprofessionele communicatie 

In dit onderzoek werden relatief veel patiënten gemist door misverstanden omtrent het correcte tijdstip 

van ontslag. Nochtans bevatten de elektronische patiëntenborden (vanop afstand raadpleegbaar via Intranet) 

reeds de informatie over de ontslagdatum / tijdstip maar dit laatste blijkt in weinig gevallen exact te kloppen. 

Patiënten worden soms vroeger ontslagen dan verwacht omdat een bed dringend door een ziekere patiënt moet 

ingenomen worden. Een seintje door de verpleegkundige naar de apotheek zou in de toekomst kunnen helpen. Een 

andere mogelijkheid is om de counseling wat vroeger uit te voeren dan vlak vóór het ontslagtijdstip, maar dit 

vereist een vroegere voorbereiding van de ontslagmedicatie en de ontslagbrief door de arts. Ten slotte zouden de 

patiënten er ook zelf moeten op staan dat zij uitleg krijgen over hun ontslagmedicatie zodat zij kunnen signaleren 

indien dat dit nog niet is gebeurd. Wanneer patiënten weten dat dit nog moet gebeuren zullen zij wellicht ook meer 

open staan voor de counseling. 

5.3.3. Uitbreiding naar niet-geriatrische afdelingen 

In verschillende studies ziet men dat de medicatiebegeleiding voornamelijk wordt toegepast op de 

geriatrische afdelingen van een ziekenhuis. Op geriatrie is er nog een aanzienlijk deel (±30%) van de patiënten die 

zelfstandig zijn en zelf in staan voor hun medicatie maar zoals in dit onderzoek werd aangetoond zijn er ook 

voldoende patiënten op niet-geriatrische afdelingen die baat zouden hebben bij medicatiebegeleiding bij ontslag. 

De uitbreiding van de counseling naar niet-geriatrische afdelingen waar oudere patiënten over het algemeen 

jonger zijn dan op geriatrie en in voldoende goede gezondheid verkeren bij ontslag kan nuttig zijn en moet zeker 

in overwegen worden genomen. Zoals uit de resultaten van op de afdeling TVHK kan worden afgeleid zijn er 

voldoende 65 plussers die relatief veel geneesmiddelen innemen en waarbij relatief veel wijzigingen worden 

aangebracht in de thuismedicatie en het informeren van de patiënt omtrent deze wijzigingen ook nuttig zijn voor 

deze populatie. 

5.3.4. Toekomst voor medicatiebegeleiding 

 Het is zeer onwaarschijnlijk dat de medicatiebegeleiding in de toekomst tot het takenpakket van de 

ziekenhuisapotheker zal blijven behoren. Wanneer er slechts 2 halve dagen gespendeerd kunnen worden aan de 

klinische activiteiten op bepaalde geselecteerde afdelingen gaat het effect van deze interventie verloren aangezien 

er slechts een fractie van de patiënten die op ontslag gaan kunnen worden gecounseld. Nochtans werd in dit 
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onderzoek bevonden dat de counseling als positief wordt ervaren door de patiënten. Ze zijn na afloop zeer 

dankbaar over de uitleg die ze ontvangen hebben dus is het zeker zinvol om naar alternatieve oplossingen te kijken. 

Eventueel kunnen verpleegkundigen of apotheek assistenten bijgeschoold worden en ingezet worden om de 

begeleiding bij ontslag uit te voeren. 

5.3.5. Medicatieoverdracht 

Zoals eerder aangehaald verloopt de medicatieoverdracht bij ontslag momenteel niet vlekkeloos. Het 

elektronisch platform Vitalink zou een oplossing kunnen bieden voor een efficiëntere medicatieoverdracht in de 

toekomst. Door een platform te creëren waarop alle medische gegevens van de patiënt voor alle zorgverstrekkers 

beschikbaar zijn maakt dat de verschillende zorgverstrekkers niet meer van elkaar afhankelijk zijn maar 

rechtstreeks de nodige informatie van het platform kunnen halen. Momenteel is er een proefproject lopende 

waarbij een aantal obstakels werden ondervonden. Zo werd de identificatie, via het eHealth platform, als 

omslachtig en tijdrovend ervaren om op een snelle manier aan de gegevens van een patiënt te geraken (54). Indien 

de medicatieoverdracht elektronisch kan gebeuren kan er in de toekomst ook meer tijd vrijkomen voor medicatie 

nazicht en ontslagbegeleiding door de apotheker. 
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6. CONCLUSIE 

In dit onderzoek werd getracht zoveel mogelijk patiënten die gehospitaliseerd waren op de afdeling GER 

en TVHK te begeleiden bij hun medicatie bij ontslag. Dit op een gestructureerde manier zodanig dat de sterktes en 

struikelblokken van de medicatiebegeleiding konden worden in kaart gebracht. In totaal werden 37 patiënten 

effectief gecounseld de voornaamste redenen van exclusie waren terugkeer naar een woonzorgcentrum of 

revalidatiecentrum, cognitieve stoornis en leeftijd jonger dan 65 jaar. Hieruit bleek dat de medicatiebegeleiding 

niet uitsluitend relevant is voor ouderen op de afdelingen GER maar dat het aandeel aan ouderen op niet-

geriatrische afdelingen aanzienlijk hoog is en dat zij meestal zelfstandiger zijn in het leven en na ontslag naar huis 

terug keren. Het grootste struikelblok bij de counseling was het gebrek aan communicatie tussen de verschillende 

zorgverstrekkers omtrent het ontslaguur van de patiënt waardoor er onnodig een aantal patiënten gemist werden. 

In totaal werden er op de afdeling GER en TVHK respectievelijk 266 en 49 wijzigingen teruggevonden in de 

thuismedicatie. Zeventwintig (72,97%) van de 37 patiënten bleken nog geen uitleg te hebben ontvangen omtrent 

de wijzigingen die werden doorgevoerd tijdens de hospitalisatie. Dit toont aan dat er een zeker nood is aan het 

informeren van de patiënten omtrent deze wijzigingen bovendien werd bevonden dat de patiënten zeker interesse 

hadden in de uitleg omtrent hun medicatie. De medicatiebegeleiding werd over het algemeen goed onthaald door 

de patiënten. Daarnaast werden er in de ontslagmedicatie een vijftiental discrepanties teruggevonden wat de 

noodzaak van medicatieverificatie en medicatie nazicht benadrukt en dit ten alle tijden van een hospitalisatie. Voor 

het uitvoeren van een goede medicatiebegeleiding is het onontbeerlijk dat er bij de opname een accurate 

thuismedicatielijst wordt a.d.h.v. een GMA. Ten slotte bestaat de laatste stap in het verhaal van goede transmurale 

farmaceutische zorg uit de medicatieoverdracht naar de officina-apotheek. Dit gebeurt momenteel op een 

omslachtige manier waardoor er niet voor alle patiënten een correcte medicatieoverdracht gebeurt. Dit zou in de 

toekomst beter verlopen met de komst van het elektronisch platform Vitalink. 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

7. LITERATUURLIJST 

1.  Spinewine A, Foulon V, Claeys C, De Lepeleire J, Chevalier P, Desplenter F, De Winter S, Dumont C, Lacour V, 
Simoens S, Dubois C PD. Continuïteit van de medicamenteuze behandeling tussen ziekenhuis en thuis. 
Health Services Research (HSR). Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE). KCE 
Reports. 2010;  

2.  Freeman G, Shepperd S, Robinson I, Ehrich K, Pitman P, Sand H. Continuity of care : report of a scoping 
exercise for the National Co-ordinating Centre for NHS Service Delivery and Organisation R&D (NCCSDO). 
2001;  

3.  Perehudoff K, Azermai M, Somers A, Vander Stichele R, Petrovic M. Medication discrepancies in older 
patients admitted to non-geriatric wards: An exploratory study. Eur Geriatr Med. 2015;6(1):41–5.  

4.  Cornish P, Knowles S, Marchesano R, Tam V, Shadowitz S, Juurlink D, et al. Unintended medication 
discrepancies at the time of hospital admission. Arch Intern Med [Internet]. 2005;165(4):424–9. Available 
from: http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=486421 

5.  Permanente K. Posthospital Medication Discrepancies. JAMA Arch Intern Med. 2005;165:1842–7.  

6.  Wong JD, Bajcar JM, Wong GG, Alibhai SMH, Huh JH, Cesta A, et al. Medication reconciliation at hospital 
discharge: Evaluating discrepancies. Ann Pharmacother. 2008;42(10):1373–9.  

7.  Schnipper JL, Kirwin JL, Cotugno MC, Wahlstrom SA, Brown BA, Tarvin E, et al. Role of pharmacist 
counseling in preventing adverse drug events after hospitalization. Arch Intern Med [Internet]. 
2006;166(5):565–71. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16534045 

8.  Cornu P, Steurbaut S, Leysen T, De Baere E, Ligneel C, Mets T, et al. Effect of Medication Reconciliation at 
Hospital Admission on Medication Discrepancies During Hospitalization and at Discharge for Geriatric 
Patients. Ann Pharmacother. 2012;46(4):484–94.  

9.  Cornu P, Steurbaut S, Leysen T, De Baere E, Ligneel C, Mets T, et al. Discrepancies in Medication Information 
for the Primary Care Physician and the Geriatric Patient at Discharge RESULTS : Ann Pharmacother 
[Internet]. 2012;46(7–8):983–90. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22828968 

10.  Cornish P, Knowles S, Marchesano R, Tam V, Shadowitz S, Juurlink D, et al. Unintended medication 
discrepancies at the time of hospital admission. Arch Intern Med [Internet]. 2005;165(4):424–9. Available 
from: http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=486421 

11.  Himmel W, Kochen MM, Sorns U, Hummers-Pradier E. Drug changes at the interface between primary and 
secondary care. Int J Clin Pharmacol Ther. 2004;42(2):103–9.  

12.  Bagge M, Norris P, Heydon S, Tordoff J. Older people’s experiences of medicine changes on leaving 
hospital. Res Soc Adm Pharm. 2014;10(5):791–800.  

13.  De Geest S, Sabaté E. Adherence to long-term therapies: Evidence for action. Eur J Cardiovasc Nurs. 
2003;2(4):323.  

14.  Haynes KT, Oberne  a., Cawthon C, Kripalani S. Pharmacists’ Recommendations to Improve Care Transitions. 
Ann Pharmacother. 2012;46(9):1152–9.  

15.  Kripalani S, Roumie CL, Dalal AK, Cawthon C, Businger A, Eden S, et al. Pharmacist intervention for low 
literacy in cardiovascular disease (PILL-CVD): A randomized controlled trial. J Gen Intern Med [Internet]. 
2011;26:S121–2. Available from: 



 

46 
 

http://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L70653452%5Cnhttp://dx.
doi.org/10.1007/s11606-011-1730-
9%5Cnhttp://zp9vv3zm2k.search.serialssolutions.com/?sid=EMBASE&issn=08848734&id=doi:10.1007%2Fs11
606-011-1730-9&atitle=Pharmaci 

16.  Walker PC. Impact of a Pharmacist-Facilitated Hospital Discharge Program. Arch Intern Med [Internet]. 
2009;169(21):2003. Available from: 
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/archinternmed.2009.398 

17.  Schillinger D, Piette J, Grumbach K, Wang F, Wilson C, Daher C, et al. Closing the loop: physician 
communication with diabetic patients who have low health literacy. Arch Intern Med. 2003;163(1):83–90.  

18.  Basheti IA, Armour CL, Bosnic-Anticevich SZ, Reddel HK. Evaluation of a novel educational strategy, 
including inhaler-based reminder labels, to improve asthma inhaler technique. Patient Educ Couns. 
2008;72(1):26–33.  

19.  Tommelein E, Mehuys E, Van Hees T, Adriaens E, Van Bortel L, Christiaens T, et al. Effectiveness of 
pharmaceutical care for patients with chronic obstructive pulmonary disease (PHARMACOP): A 
randomized controlled trial. Br J Clin Pharmacol. 2014;77(5):756–66.  

20.  Kripalani S, Jackson AT, Schnipper JL, Coleman EA. Promoting effective transitions of care at hospital 
discharge: A review of key issues for hospitalists. J Hosp Med. 2007;2(5):314–23.  

21.  Kripalani S, LeFevre F, Phillips CO, Williams M V, Basaviah P, Baker DW. Deficits in communication and 
information transfer between hospital-based and primary care physicians: implications for patient safety 
and continuity of care. JAMA [Internet]. 2007;297(8):831–41. Available from: 
http://jama.jamanetwork.com.ezp.lib.unimelb.edu.au/article.aspx?articleid=205790%5Cnpapers3://publicati
on/doi/10.1001/jama.297.8.831 

22.  van Walraven C, Seth R, Laupacis A. Dissemination of discharge summaries. Not reaching follow-up 
physicians. Can Fam Physician. 2002;48(APRIL.):737–42.  

23.  Claeys C, Dufrasne M, C DV, Nève J, Pm T, Spinewine A. Transmission d ’ information au pharmacien d ’ 
officine après hospitalisation du patient : élaboration d â€TM une feuille de transfert , évaluation 
prospective de son effet , et enquête sur les besoins d â€TM information des pharmaciens . Titre en 
anglais : Inf. J Pharm Belg. 2015;97(1):42–54.  

24.  Hallas J, Harvald B, Gram LF, Grodum E, Brøsen K, Haghfelt T, et al. Drug related hospital admissions: the 
role of definitions and intensity of data collection, and the possibility of prevention. J Intern Med. 
1990;228(2):83–90.  

25.  Strand LM, Morley PC, Cipolle RJ, Ramsey R, Lamsam GD. Drug-related problems: their structure and 
function. DICP. 1990;24:1093–7.  

26.  Somers A, Robays H, Vander Stichele R, Van Maele G, Bogaert M, Petrovic M. Contribution of drug related 
problems to hospital admission in the elderly. J Nutr Heal Aging. 2010;14(6):477–82.  

27.  Ageing and health [Internet]. 2015 [cited 2017 Mar 27]. Available from: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs404/en/ 

28.  Kengetallen SF. Polyfarmacie voor 1 op de 10 apotheekbezoekers. Pharm Weekbl. 2005;140(32).  

29.  Petrovic M. Polyfarmacie bij de oudere patiënt. Tijdschr Geneeskd [Internet]. 2008;64:795–8. Available 
from: https://biblio.ugent.be/publication/1945630/file/1955524 



 

47 
 

30.  Davies EA, O’Mahony MS. Adverse drug reactions in special populations - The elderly. Br J Clin Pharmacol. 
2015;80(4):796–807.  

31.  Hajjar ER, Hanlon JT, Artz MB, Lindblad CI, Pieper CF, Sloane RJ, et al. Adverse drug reaction risk factors in 
older outpatients. Am J Geriatr Pharmacother. 2003;1(2):82–9.  

32.  Field TS, Gurwitz JH, Harrold LR, Rothschild J, DeBellis KR, Seger AC, et al. Risk factors for adverse drug 
events among older adults in the ambulatory setting. J Am Geriatr Soc. 2004;52(8):1349–54.  

33.  Drieskens S, Lydia G. Gezondheidsenquête 2013 (3). Wet Inst voor Volksgezond. 2015;Rapport 
3:(D/2015/2505/01):1–46.  

34.  Turnheim K. When drug therapy gets old: Pharmacokinetics and pharmacodynamics in the elderly. Vol. 38, 
Experimental Gerontology. 2003. p. 843–53.  

35.  Gallagher P, Barry P, O’Mahoney D, O’Mahony D. Inappropriate prescribing in the elderly. J Clin Pharm Ther. 
2007;32(2):113–21.  

36.  Page RL, Linnebur SA, Bryant LL, Ruscin JM. Inappropriate prescribing in the hospitalized elderly patient: 
Defining the problem, evaluation tools, and possible solutions. Clin Interv Aging. 2010;5(1):75–87.  

37.  Hill-Taylor B, Walsh KA, Stewart S, Hayden J, Byrne S, Sketris IS. Effectiveness of the STOPP/START 
(Screening Tool of Older Persons’ potentially inappropriate Prescriptions/Screening Tool to Alert doctors 
to the Right Treatment) criteria: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled studies. J 
Clin Pharm Ther. 2016;41(2):158–69.  

38.  Mallet L, Spinewine A, Huang A. Prescribing In Elderly People 2 The challenge of managing drug 
interactions in elderly people. Lancet. 2007;370:185–91.  

39.  Leendertse AJ, Van Den Bemt PMLA, Bart Poolman J, Stoker LJ, Egberts ACG, Postma MJ. Preventable 
Hospital Admissions Related to Medication (HARM): Cost analysis of the HARM study. Value Heal 
[Internet]. 2011;14(1):34–40. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jval.2010.10.024 

40.  O’mahony D, O’sullivan D, Byrne S, O’connor MN, Ryan C, Gallagher P. STOPP/START criteria for potentially 
inappropriate prescribing in older people: Version 2. Age Ageing. 2015;44(2):213–8.  

41.  Tobergte DR, Curtis S. Stopp Start Nhg. J Chem Inf Model. 2013;53(9):1689–99.  

42.  Spinewine A, Schmader KE, Barber N, Hughes C, Lapane KL, Swine C, et al. Appropriate prescribing in 
elderly people: how well can it be measured and optimised? Lancet. 2007;370(9582):173–84.  

43.  Kwan Y. Pharmacist Medication Assessments in a Surgical Preadmission Clinic. Arch Intern Med [Internet]. 
2007;167(10):1034. Available from: 
http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/archinte.167.10.1034 

44.  Kwan JL, Lo L, Sampson M, Shojania KG. Medication reconciliation during transitions of care as a patient 
safety strategy: A systematic review. Ann Intern Med [Internet]. 2013;158(5 PART 2):397–403. Available 
from: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
84874754299&partnerID=40&md5=e23989b0b1c9f9aa141544396e0ba5ff 

45.  Solias A, Skapinakis P, Degleris N, Pantoleon M, Katirtzoglou E, Politis A. [Mini Mental State Examination 
(MMSE): determination of cutoff scores according to age and educational level]. Psychiatrike [Internet]. 
2014;25(4):245–56. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25630544 

46.  Bravo G, Hébert R. Age- and education-specific reference values for the mini-mental and modified mini-



 

48 
 

mental state examinations derived from a non-demented elderly population. Int J Geriatr Psychiatry. 
1997;12(10):1008–18.  

47.  Harvan JR, Cotter VT. An evaluation of dementia screening in the primary care setting. J Am Acad Nurse 
Pract [Internet]. 2006;18(8):351–60. Available from: 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=2009258501&site=ehost-live 

48.  Leemans L, Peeters M, Vanderheyden C, Dupont AG, Leys M, Saevels J, et al. [Drug related problems 
pharmacists encounter when a patient is discharged from hospital]. J Pharm Belg [Internet]. 
2008;63(4):94–102. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19320132 

49.  Cumbler E, Carter J, Kutner J. Failure at the transition of care: Challenges in the discharge of the 
vulnerable elderly patient. J Hosp Med. 2008;3(4):349–52.  

50.  Gezondheidszorg D. Optimalisatie van Klinische Farmacie in de Belgische ziekenhuizen. 2017;  

51.  Axelle R. MEDICATIEBEGELEIDING BIJ ONTSLAG UIT DE GERIATRISCHE AFDELING VAN HET ZIEKENHUIS EN 
OVERDRACHT VAN HET MEDICATIESCHEMA NAAR DE OPENBARE APOTHEEK. 2016.  

52.  Tommelein E, Mehuys E, Petrovic M, Somers A, Van Damme C, Pattyn E, et al. Potentially inappropriate 
prescribing in nursing home residents detected with the community pharmacist specific GheOP3S-tool. 
Int J Clin Pharm. 2016;38(5):1063–8.  

53.  Okumura LM, Rotta I, Correr CJ. Assessment of pharmacist-led patient counseling in randomized 
controlled trials: a systematic review. Int J Clin Pharm. 2014;36(5):882–91.  

54.  Storms H, Marquet K, Nelissen K, Hulshagen L, Lenie J, Remmen R, et al. Implementing an electronic 
medication overview in Belgium. BMC Res Notes [Internet]. 2014;7:915. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25516258%5Cnhttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?
artid=PMC4301824 



 

1 
 

Bijlage 1: Gestructureerd medicatie anamnese formulier 

 

APOTHEEK     
  

VRAGENLIJST GMA  

GESTRUCTUREERDE MEDICATIE ANAMNESE  
                  

  

Herkomst:  Thuis: _________________  
    RVT: _________________  
    Ander ziekenhuis: ______________  
    Andere: ________________         

  

Gewicht: _________ kg  

Bronnen:    

 Patiënt (zelf?)                                                   Familie (tel)  

 Huisarts (brief/tel)                                                 RVT (brief/tel)  

 Brief verwijzend ZH         Info vorige opname/consult (datum)   

 Meegebrachte medicatie/ Lijst      Apotheek (brief/tel)   

1. Bevraging: 
  

Geneesmiddel  Dosis  O  
8u  

M  
12u  

A  
18u  

N  
22u  

Frequentie  Route  (*)  Laatste inname  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 (*) PO/SC/IM/IV/INH/SL/UE/TD/oog    

  
  
  (adrema/ naam)  
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2. BIJKOMENDE BEVRAGING: 

 Bloedverdunners: Asaflow/ Cardio-aspirine, plavix/ Ticlid/ Persantine/ Aggrenox, Marcoumar/ 

Marevan/Sintrom, Pradaxa/Eliquis/Xarelto  

 Inspuitingen: Clexane/Fraxiparine/Fraxodi/Arixtra/Innohep, insulines, diprophos,     
 Recent (< 2 weken) antibiotica-gebruik 

 GM tegen maagklachten   

 Pijnstillers 

 Puffers (+medrol) 

 Hormonale preparaten  

 Slaapmedicatie  

 Pleisters  

 Collyria  

 Zalven  

 GM 1x/week, 1x/maand, 1x/jaar  

 Vitamines/supplementen/homeopathie (st janskruid-hypericum, calcium)  

 Vaccins (griep, pneumococcen >5j?, tetanus >10j?)  

  

3. BIJWERKINGEN MEDICATIE (welke klachten, welke medicatie, hoe lang)  
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
  

  

4. ALLERGIEËN (welk geneesmiddel, welke reactie, hoeveel maal, hoelang geleden)  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

              

 Registratie in EPD:   

 patiënt meldt geen allergie 

 patiënt meldt allergie  

 patiënt niet bevraagd  

                                    

Naam:                                                                                                                Datum:  

  

  

Tel apotheekassistenten anamnese: 21811                                                                  

Tel apr. L. Huys: 20898 

Tel apr. S. Deryckere: 25228                                                                                

Tel apr. S. Mertens: 26030  

Tel prof. Dr. Apr. A. Somers: 25373  
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Bijlage 2: formulier: Medicatiebegeleiding bij ontslag  

Formulier: Medicatiebegeleiding bij ontslag 

Naam patiënt: 
Datum: 
Adrema-nummer: 
Officina-apotheker: 
 

1. Wat betreft uw medicatie doet u alles zelf of krijgt u hiervoor hulp? 

 Ja 

 Neen 

zo neen; 

 Van wie krijgt u hulp? 

……………………………………………………………………………………………. 

 Welke hulp krijgt u? 

…………………………………………………………………………………………….. 

Heeft u toch nog graag dat ik met u, uw medicatie overloopt? 

 Ja 

 Neen, counseling werd slecht onthaald door patiënt 

 

2. Heeft u al uitleg gekregen over de wijzigingen in uw medicatieschema? 

 Ja -> navragen aan patiënt of alles duidelijk was en of er nog vragen zijn 

 Neen  

 

3. Is het goed dat ik met u nog eens alle medicatie overloop? 

 Ja -> apotheker overloopt het medicatieschema met patiënt en geeft uitleg omtrent gestopte, 

gewijzigde of toegevoegde medicatie. Tijdens het gesprek wordt de focus gelegd op 

doseerfrequentie, innametijdstip en gebruiksaanwijzingen 

 Neen -> counseling gesprek wordt slecht onthaald door patiënt 

 

 Aan patiënt wordt gevraagd om bij elk geneesmiddel de indicatie weer te geven 

 

 Patiënt wist ………...…. Indicaties van de …………..... geneesmiddelen 

 Apotheker geeft de nodige uitleg bij de geneesmiddelen waar patiënt aangaf de indicatie 

niet te weten 

4. Heeft u nog vragen over bepaalde geneesmiddelen of zijn er onduidelijkheden? 

 Ja, welke vragen heeft u nog? ………………………………………………………………………. 

 Neen  
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5. Had u thuis al een medicatieschema liggen? 

 Ja  

 Neen, zo niet; Vond u het nuttig dat wij één hebben opgesteld voor u? 

 Ja 

 Neen, waarom niet? 
 

6. Wat betreft het medicatieschema, vindt u het overzichtelijk of zijn er zaken dat ontbreken volgens u? 

 Ja, wat ontbreekt er nog? …………………………………………………………………………………… 

 Neen, alles is duidelijk 

 

7. Vond u het nuttig dat we zijn langsgekomen om met u nog eens uw medicatieschema te overlopen? 

 Ja  

 Neen, waarom niet? 

Zelfzorg  

8. Hanteert patiënt een correcte inhalatie techniek?  

 Niet van toepassing voor deze patiënt 

 Ja  

 Neen, zo neen; 

 Mondeling stappen overlopen m.b.v. demo materiaal en corrigeren indien nodig: 

1.Inhalator schudden voor gebruik, 2.Verwijder beschermkapje van het mondstukje, 

3.Richt kin beetje naar omhoog, 4.Neem het mondstuk (van de voorzetkamer) tussen 

de tanden en omsluit met uw lippen, 5.Druk bij het inademen de verstuiver 1x volledig 

in en adem rustig 5 tot 10x in en uit, 6.Inhaleer nooit 2 pufjes maar herhaal de 

procedure en tussenin inhalator schudden 

 

 Indien geen tijd tijdens de counseling communiceren naar de officina-apotheker dat 

patiënt geen correcte inhalatietechniek hanteert en hier verder aandacht aan moet 

worden besteed 

 

9. Dient patiënt bepaalde medicatie te delen of te pletten? Kan dit door patiënt correct worden 

uitgevoerd?  

 Niet van toepassing voor deze patiënt 

 Ja, patiënt geeft aan dit nog op een correcte manier te kunnen uitvoeren 

 Ja, dit wordt door de thuisverpleging gedaan 

 Neen -> voorstel doen aan patiënt om achter een pillensnijder te gaan bij de officina-apotheker 

en dit ook communiceren naar apotheker 

10. Neemt patiënt medicatie in met specifieke gebruiksaanwijzingen (PPI, duidelijk schema bij vitamine K 

antagonisten, suspensies(ook pMDI) schudden voor gebruik, geneesmiddelen die buiten de maaltijd moeten worden 

ingenomen gezien complexatie met twee- en driewaardige kationen bvb: chinolones, tetracyclines, bisfosfonaten, l-

thyroxine…)? 

 Niet van toepassing voor deze patiënt 

 Ja -> specifieke gebruiksaanwijzingen kort herhalen 

 

 GM die nuchter moeten worden ingenomen/complexerende GMn 
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 Schema vitamine k-antagonist 

 Correct gebruik suspensies 

 GM waar men niet op mag kauwen (verlengde afgifte, enterisch gecoate GMn) 

 Andere;  …………………………………………………………………………………………… 

 

11. Patiënt heeft diabetes en gebruikt insuline/OAD. Heeft u nog vragen omtrent insuline/OAD gebruik? 

 Niet van toepassing voor deze patiënt 

 Neen  

 Ja, zo ja; 

 Vragen beantwoorden en eventueel insulinegebruik voortonen met demo materiaal 

 

 Indien geen tijd tijdens de couneling communiceren naar officina-apotheker dat 

patiënt nog vragen heeft omtrent zijn/haar insulinegebruik en dat hier verder 

aandacht aan moet worden besteed 
 

12. Hanteert patiënt correcte techniek bij het aanbrengen van oogdruppels/neusdruppels? 

 Niet van toepassing voor deze patiënt 

 Ja 

 Neen, zo neen; 

 Stappen mondeling overlopen: 1.handen wassen, 2.ga zitten, trek onderste ooglid naar 

beneden zodat je een ‘gootje’ vormt, 3.buig hoofd achterover en kijk naar boven, 5.laat 1 

druppel in het ‘gootje’ vallen, raak de wimpers niet aan, 5.kantel hoofd voorzichtig terug 

recht en sluit de ogen, 6.duw met uw vinger het traankanaaltje 1min toe, 7.Open uw oog 

opnieuw 

 

 Indien geen tijd tijdens de counseling communiceren naar officina-apotheker dat hier 

verder aandacht aan moet worden besteed 

 

13. Heeft u een vaste apotheek?  

 Neen  

 Ja, zo ja; geeft u ons de toestemming om een kopie van uw medicatieschema door te sturen naar 

uw apotheker zodat die ook op de hoogte is van de (gewijzigde) medicatie? 

 Ja  

 Neen 

14. Heeft u graag dat we u binnen een week opbellen om eventuele vragen te beantwoorden omtrent uw 

medicatie? 

 Neen 

 Ja,  

 Telefoonnummer patiënt:  …………………………………………………………. 

 

Bedankt voor uw medewerking!  



 

6 
 

Bijlage 3: Medicatieschema bij ontslag 
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Bijlage 4: Gheop3s tool: lijst 1, 2 en 5 
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Bijlage 5: Protocol thuismedicatie, medicatieverificatie en ontslagmedicatie in UZ Gent 
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Bijlage 6: tevredenheidsenquête openbare apotheek 

TEVREDENHEIDSMETING APOTHEKER (openbare apotheek) 

 

Geachte, 

In het kader van een onderzoek dat gevoerd wordt vanuit het UZGent (ziekenhuisapotheek en 
dienst geriatrie)  worden medicatieschema’s opgesteld in het ziekenhuis, waarna ze 
uitgewisseld worden met de openbare apotheek. Dit gebeurt voor patiënten die opgenomen 
werden op de afdeling geriatrie en terug naar huis worden ontslagen. De chronische medicatie 
(meestal 5 of meer geneesmiddelen) wordt nadien afgeleverd in de openbare apotheek. Het 
doel is om discrepanties tussen het medicatieschema van het ziekenhuis en de open apotheek 
te vermijden.  

U heeft van de patiënt diens medicatieschema ontvangen met het totaaloverzicht van de 
medicatie. Hierbij heeft een ziekenhuisapotheker na goedkeuring van de patiënt contact 
genomen om eventuele discrepanties met het schema van de openbare apotheek te 
inventariseren. 

Graag hadden wij uw mening verkregen omtrent deze uitwisseling van medicatieschema’s 
tussen de eerste en de tweede lijn. Mogen wij u verzoeken om onderstaande vragen in te 
vullen en dit formulier terug te sturen per post of per email. 

Deze studie werd voorgelegd  aan een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek 
verbonden aan dit ziekenhuis. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. U kunt weigeren de 
vragen in te vullen zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven en zonder dat dit op 
enigerlei wijze een invloed zal hebben op uw relatie met de onderzoekers. In overeenstemming 
met de Belgische wet van 8 december 1992 zal uw persoonlijke levenssfeer beschermd 
worden. Als de resultaten van de studie worden gepubliceerd, zal uw anonimiteit aldus 
verzekerd zijn. 

Gelieve onderstaande stellingen te beoordelen met een X in de kolom die uw mening best 
omschrijft: volledig akkoord (++), akkoord (+), niet akkoord (-) en helemaal niet akkoord    (- -
). (zie volgende pagina) 
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Denkt u dat het uitwisselen van medicatieschema’s tussen 

ziekenhuisapotheken en openbare apotheken… 

+ + + - - - 

een goed hulpmiddel is om een duidelijk overzicht over de 
medicatie van de patiënt te krijgen? 

    

veel van uw tijd in beslag neemt?     

een goede manier is om discrepanties tussen medicatieschema’s 
uit het ziekenhuis en de openbare apotheek te vermijden? 

    

een vast onderdeel moet uitmaken van de begeleiding van een 
patiënt bij ontslag uit het ziekenhuis? 

    

een goede aanzet is in afwachting van elektronische uitwisseling 
(via e-Health)? 

    

u ertoe zal aanzetten van deze patiënten systematisch een 
medicatieschema bij te houden in het patiëntdossier? 

    

 

Opmerkingen: 
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INTERNALISATION @ HOME 

Prof. Sandra Van Dulmen - Therapietrouw en communicatie; van woorden naar daden (21/02/2017)  

Sinds de jaren 80 wordt er afgestapt van de term ‘compliance’ wat de mate aangeeft in hoeverre een 

patiënt de door een arts opgelegde medicatieregime opvolgt en gaat met verder werken met het begrip 

‘adherence’ waarbij de patiënt uit vrije wil het medicatieregime in bepaalde mate correct gaat opvolgen. Men ziet 

een hogere therapietrouwheid bij acute therapieën (bv. Antibiotica kuur van 7d) i.t.t. chronische langdurige 

therapieën (bv. Levenslange inname van een statine) waarbij de therapietrouwheid tussen de 30 à 70% varieert. 

Hier zien we dat door middel van goede communicatie tussen patiënt en arts het percentage sterk kan toenemen. 

Als arts of apotheker kan men een zekere bijdrage leveren door een kort gesprek aan te gaan met de patiënt 

waarbij de focus vooral ligt op de socio-economische aspecten van de patiënt. In dit gesprek kan men nagaan wat 

de patiënt reeds weet over zijn/haar ziekte, hoe de patiënt tegenover de medicatie staat omtrent bijwerkingen of 

lange termijneffecten van de medicatie en of de patiënt al dan niet het nut inziet van de medicatie of behandeling. 

Men moet ook een zekere inschatting trachten te maken of een patiënt bewust therapie ontrouw is (intentioneel) 

of onbewust zijn/haar medicatie vergeet in te nemen (niet-intentioneel). De aanpak verschilt sterk: bij intentioneel 

moet men trachten de patiënt te overtuigen met goede argumenten terwijl men bij niet-intentionele al veel kan 

bereiken door een medicatieschema op te stellen voor de patiënt. 

Prof. Dr. Claus-Michael Lehr - Nanomedicine – Opportunities for non-invasive Drug Delivery and Combatting 

Infectious Diseases (6/03/2017) 

Since the rise of infectious diseases in the last 30 years we are in need of more research concerning 

effective drug therapy. Besides getting the drug to the active site in therapeutic doses there are other obstacles 

that need to be overcome such as biological barriers (GI-tract), bacterial envelop, biofilms, etc. Nanomedicine has 

a lot of advantages concerning the increase of absorption, dissolution, solubility and surface area of the drug 

molecule. The focus of drug delivery is to avoid the use of needles so that the drug can be safely delivered on a 

non invasive manner. For example a study has shown that treating colitis patients with pH sensitive coated 

budesonide nanoparticles is more effective than budenoside solution because of the improved mucosal targeting. 

This has only been studied on mouses so further research on humans is necessary. Nanoparticles can also be 

used as a drug carrier in case of a hydrofobic drug molecule to improve the dissolution. One of the condition for 

the use of nanoparicles is that the carrier relases the drug on a controlled manner once the carrier reaches the 

biological target site. Nanomedicine is a great development in the treatment infectious diseases but there is still 

need for further research in this field. 
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Prof. Bryony Dean Franklin - Designing and evaluating interventions to reduce medication errors: challenges and 

opportunities (18/04/2017) 

1 to 2% of inpatiënts suffer harm due to medication errors. How can we do better? By avoiding adverse drug 

reactions, avoiding medication erros and optimising use by patient thus optimizing the overall medication safety. 

Beforehand we must understanding the problem to find a proper solution. We must discuss the challenges and 

oppurtunities to overcome medication error to inpatients. In the UK they use paper based drug charts, only 13% 

uses electronic prescribing hospital wide. We must take in consideration that the medical view of saftey 

(avoidance of harm) may be different from the patients view (feel safe). For example: pharmacist / doctors may 

think patient is safe because he / she had a good outcome but from the patients view he / she may not feel safe 

because they feel neglected in the discussion about the therapy. We need to strive for a good outcome and that 

the patient feels safe. The PDSA-cycle of the ‘Plan Do Study Act’ consists of making small changes studying the 

effect and acting on it to get to the place you want to get. The cycle that we know was that the prescriber 

prescribe a drug incorrectly the pharmacist detects the error and corrects it with any doctor and the initial 

prescriber remains unaware. By telling the inital prescriber about the error they can learn about there mistakes 

but if that remain unaware thay may never know that they make these errors. So we must improve the 

identification of the prescribers so that the pharmacists feedback can also improve by finding the inital prescriber 

and making them aware about the error so that it can be avoided in the future. 

Mr. Pedro Facon – De uitdagingen van de Belgische gezondheidszorg (20/04/2017) 

Het doel van de sociale gezondheidszorg is toegankelijkheid voor iedereen maar het stigma ‘it’s all about the 

money’ heerst en de discussie: hoeveel willen we, als maatschappij, van de overheidsbudget spenderen aan 

gezondheidszorg blijft bestaan. De laatste Jaren staat er een enorme druk op de overheidsuitgaven er werden al 

enorm veel besparingen doorgevoerd in de gezondheidszorg. Naar de buitenwereld toe lijkt het alsof we het 

beste gezondheidssysteem ter wereld hebben helaas is dit nog niet helemaal waar. We scoren goed naar 

toegankelijkheid van de medische diensten toe namelijk wachttijden en rechtstreekse toegang naar specialisten 

en toegang tot medische apparatuur zolas CT-scan e.d. Op vlak van preventie scoren we gemiddeld het aantal 

obese kinderen in de land is relatief laag maar het aantal verkeersslachtoffers is vrij hoog wat laat uitschijnen 

dat het alcoholbeleid nog niet volledig op punt staat. Het aantal artsen die werken met een medisch elektronisch 

dossier is laag, het antibiotica beleid is niet goed nochtans wordt er aan antibioticabeleid veel geld gespendeerd. 

Over het algemeen scoren we niet zeer slecht maar ook niet zeer goed er zijn geen concrete voordelen gemeten 

op de harde eindpunten namelijk: aantal beroertes, morbiditeit en mortaliteit. In de toekomst zouden we moeten 

streven naar een minder sectorale maar meer samenhangende hervormingen met de farmaindustrie en officina-

apothekers en met de artsen. Men kan het grootste winst bereiken door gezondheid te promoten.  


