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Stellingen. Juist of onjuist?

1. 30% van de 70-80 jarigen gebruikt meer dan vijf geneesmiddelen.  

2. Onvoldoende onderzoek gedaan naar effect(iviteit) van medicatie bij 
hoogbejaarden.

3. 80% van de medicatieadviezen uit een medicatiebeoordeling door de 
apotheker worden door de huisarts overgenomen

4. Module deprescribing is opgenomen in de MDR Polyfarmacie bij ouderen

5. EPHOR geeft adviezen over de keuze van farmacotherapie bij ouderen

Wat verwacht U bij 90 jarigen?



Toename medicatie gebruik
Apotheekbezoekers naar aantal chronisch gebruikte geneesmiddelen per 
leeftijdscategorie (2014).

- Aandeel polyfarmaciepatiënten neemt sterk toe met de leeftijd.

- Van alle bezoekers van wijkapotheken in 2017 was 13,5% een polyfarmaciepatiënt.
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen 



Ouderen ondervertegenwoordigd in studies



Lef hebben om medicatie stoppen? 

Hoeveel ouderen moeten zijn onderzocht volgens ICH-E7 voordat een geneesmiddel voor
een chronische aandoening kan worden geregistreerd? 

Minimum aantal ouderen is vereist:

 Aandoeningen specifiek geassocieerd met leeftijd: 

> 50% van de database 65+

 Aandoeningen niet uniek, maar ook bij ouderen aanwezig:

> 100 patiënten 65+



Toename medicijnrollen
Aandeel bevolking met medicijnrol en het gemiddeld aantal middelen daarin (2014 
- naar leeftijd).

Vanaf 75 jaar stijgt aandeel mensen met medicijnrol sterk.
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen 



Richtlijnen

Multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen (2012):

- Ouderen boven de vijfenzestig die vijf of meer geneesmiddelen slikken lopen risico op 
schade door de medicijnen. 

- Verhoogd risico: niet meer zelfstandig wonen, achteruitgang nieren en cognitie.

- Overdracht tussen zorgverleners cruciaal Leidraad Overdracht van Medicatiegegevens 
in de keten (2017) 

- Jaarlijkse medicatiebeoordeling

• Werkwijze volgens STRIP (Systematic Tool to Reduce Inappropriate Prescribing)

• (Herziene) STOPP- en START criteria (2015)



STOPP – en START criteria (2015)
- Optimaliseert geneesmiddelgebruik bij ouderen

- Vermindert aantal geneesmiddel gerelateerde problemen en ziekenhuisopnames



Bedenk bij de casusbespreking: 
Belangrijke vragen: 

• Wat zijn de ziekteverschijnselen bij een kwetsbare oude patiënt? 

• Wat zijn risico’s op vallen / incontinentie / delier?

• Wat is de balans tussen effectiviteit en veiligheid van farmacotherapie bij kwetsbare ouderen? 

• Welke geneesmiddelen hebben de voorkeur? 

• Welke doseringen moet ik kiezen? 

• Wanneer stoppen?

Rekening houden met:

• Time until benefit van de therapie / levensverwachting (80+:  4-10 jaar)

• Ernst van de bijwerkingen

• Patiënt specifieke factoren

• Biologische leeftijd (niet de kalenderleeftijd)

• Comorbiditeiten

• Wens van de patiënt



Benefit / risico is bij ouderen anders
• Belastbaarheid is anders

• Tempo is anders

• Nierfunctie wordt belangrijker

• Balans veranderd

• Zenuwstelsel functioneert anders

• Dorstgevoel verdwijnt etc

Ook van belang:

• Ervaring

• gebruiksgemak



CASUS BESPREKING
Medicatie analyse

1ste lijn



STRIP methode in het kort samengevat
Een medicatiebeoordeling bestaat uit vijf stappen:

Stap 1 Farmacotherapeutische anamnese

Stap 2 Farmacotherapeutische analyse

Stap 3 Overleg arts en apotheker en opstellen farmacotherapeutische behandelplan

Stap 4 Overleg patiënt en vaststellen farmacotherapeutische behandelplan

Stap 5 Follow-up en monitoring



MDR Polyfarmacie bij ouderen

Momenteel herziening richtlijn (Medisch contact 14 jan 2019)

- Praktischer uitvoeren van medicatiebeoordeling door inventarisatie door

apotheker en huisarts. Zo nodig verwijzing naar 2e lijn.

- Ontwikkeling module deprescribing

1. Uitbreiding STOPP criteria

2. Voor 10 geneesmiddelgroepen adviezen over voor- en nadelen van stoppen bij ouderen, bv. 
cardiovasculaire medicatie, osteoporose-en diabetesmiddelen en protonpompremmers



Richtlijn polyfarmacie in de 2de lijn
Addendum op richtlijn polyfarmacie bij ouderen

Doel: invulling geven aan de uitvoering van de medicatie in de 2de lijn aanvullend op die in 
de eerste lijn

Wat te doen

• Bij opname: hoe handelen

• Schade tijdens opname voorkomen

• Na ontslag medicatie gerelateerde schade voorkomen

Herkennen van medicatie gerelateerde problemen mbt triggerlijst



Triggerlijst SEH



CASUSBESPREKING
Medicatie analyse

2de lijn



Casus hr. A, 86 jr

• VG: vergevorderde DMII, AF, meerdere TIA’s in 2012 en vasculaire dementie sinds 2014, 
mictieklachten. Af en toe pijnklachten.

• Opname ivm val. Klachten: duizeligheid, achteruitgang cognitie en droge mond. Is 
rollator afhankelijk, woont alleen. Gebruikt > 7 middelen; Hr. is therapietrouw. 

• Onderzoek: RR 120/70 mmHg. Nierfunctie: GFR= 40 ml/min/1,73m2

Beleid: aanvraag medicatie review door apotheker



Overzicht medicatie
• Dipyridamol retard 200 mg 1dd1

• Digoxine 0,125 mg 1dd1

• Metoprolol 50 mg: 2 tabletten in de ochtend en 1 in de avond

• Isosorbidemononitraat 25 mg 1dd1

• Tolterodine MGA 4 mg 1dd1

• Metformine 500 mg 3dd1

• Tolbutamide 500 mg 1dd2

• Atorvastatine 40 mg 1dd1

• Calcium/vitamine D3 500 mg/800 IE 1dd1

• Pantoprazol 40 mg 1dd1

• Diclofenac 50mg zn

• Dabigatran 150 mg 2dd1



Advies apotheker
• >85jr,  digoxine verlagen naar 0,0625mg
• Systolische bloeddruk mag bij ouderen 150-160 mmHg zijn metoprolol dosering verlagen.
• Indicatie nitraat ontbreekt  advies om te staken ivm duizeligheid en lage bloeddruk
• Metformine dosering bij nierfunctie: cave lactaatacidose  monitor
• Atorvastatine staken? Wat is levensverwachting?
• Indicatie pantoprazol?  staken
• Diclofenac zn bij hoge leeftijd en NF stoornis, NSAID slechte keuze  start zn paracetamol max 3d1000mg
• Tolterodine anticholinerg droge mond, verwardheid  staken evt omzetten naar tamsulosine
• Dipyridamol  staken, ASA is dabigatran geworden ivm AF.
• Dabigatran dosering  verlagen naar 2d110mg ivm nierfunctie/>80jr

 ± 2/3 van de interventies worden opgevolgd (JAMA 2018)

Uitkomst na 4 weken: vermindering duizeligheid en droge mond

Bron: Pharmaceutisch weekblad 38, 21-9-2018, casus voor presentatie aangepast



Medicatiebeleid is als een schip met verschillende kapiteins

De huisarts, de medisch specialist, de apotheker aan de wal en de patiënt zelf. 
De vraag is: wie bepaalt de koers, en hoe zorgt men ervoor dat een koers 
verandering duidelijk is voor alle kapiteins?

NTVG 23-5-2018



Werkwijze IJsselland ziekenhuis
• Screening kwetsbaarheid bij opname,  Transmurale Zorgbrug bij ontslag

• MDO geriatrie: apotheker neemt structureel deel aan het overleg

• Medicatiereview:  bij opgenomen kwetsbare ouderen waar de geriatrie in MB is
› Criteria: ≥ 75jaar, ≥ 7 geneesmiddelen en eGFR<50ml/min/1,73m2

› 2017 /2018: 50 resp 30 medicatiebeoordelingen

• Nieuw: polyfarmacie spreekuur sinds eind 2018: 
› Robert Hayward: een klinische BO verbindt medische observaties met medische kennis om zo 

medische beslissingen door artsen te beïnvloeden en de zorg te verbeteren.
› Gesprek met apotheker en geriater, incl. medische analyse, medicatiebeoordeling, 

afstemming met andere artsen, advies tot nieuw medicatiebeleid en follow-up.
› Doorverwijzing via huisarts



Gebruik EPHOR richtlijnen
• Expertise centrum PHarmacotherapie bij OudeRen

• Evidence-based geneesmiddelenrapporten om goede keuze te maken voor rationele 
farmacotherapie bij ouderen.



Voorbeeld: anti psychotica advies



Take Home Message
Verantwoordelijkheid: zowel huisarts als apotheker

tweede lijn actiever alert op de SEH

bewaking tijdens opname

goede overdracht bij ontslag

mogelijkheid inzet TZB 

Relevanter:  kwaliteit van leven

Specifieker: stopp – start criteria

Lef hebben: predescribing is durven afwijken

van richtlijnen

FRAIL DENK MULTIFACTORIEEL



Bedankt voor de aandacht!

VRAGEN?



Links
• www.ephor.nl

• EPHOR App: bevat meer dan 80 geneesmiddelen en 14 geneesmiddelengroepen met 
informatie over (kwetsbare) ouderen. 

• Lexicomp Online in Nederland en België 

• UpToDate

• info@e-infuse.com

• U-prevent


