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Medicatiebewaking rond recept- en zelfzorggeneesmiddel

Consumentenpanel Gezondheidszorg 

peilt leemtes

supermarkt. Bewaking hiervan door de apotheek is
lastig omdat deze lang niet altijd op de hoogte is van
deze aankopen.

Peiling in het Consumentenpanel
Sinds 1991 werken het NIVEL en de Consumenten-

bond samen in het Consumentenpanel Gezondheidszorg.
Dit panel bestaat op dit moment uit 1894 huishoudens
(www.nivel.nl). In maart 2003 kregen de deelnemers
een vragenlijst voorgelegd met als onderwerp medicatie-
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Als geneesmiddelen niet van de eigen apotheek worden betrokken, kunnen er gaten vallen in de medicatiebewaking.

In hoeverre doet zich bij verschillende groepen patiënten de situatie voor

dat medicatie niet bij de eigen apotheek wordt gehaald? Het onderzoek is

uitgevoerd bij patiënten omdat zij als enigen een totaaloverzicht hebben

van de recept- en zelfzorggeneesmiddelen die zij gebruiken.

Medicatiebewaking door apotheken is een
middel om verkeerd gebruik van genees-
middelen door consumenten te voorkomen.

Er zijn situaties denkbaar waarin de randvoorwaarden
voor medicatiebewaking door de apotheek suboptimaal
zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer patiënten
geneesmiddelen van meer dan één apotheek betrekken.
Daarnaast schafen patiënten ook zelfzorggenees-
middelen aan. Ze kopen die lang niet altijd bij de
apotheek, maar bijvoorbeeld ook bij de drogist of de
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bewaking door de apotheek. Per huishouden is één
persoon  gevraagd de vragenlijst in te vullen. In totaal
hebben 1344 mensen (71%) de vragenlijst ingevuld.
Vrouwen, ouderen en hoger opgeleiden zijn in deze
groep oververtegenwoordigd.

Gevraagd is waar de patiënt in de regel recept-
geneesmiddelen haalt. Daarnaast is gevraagd of in het
afgelopen jaar receptgeneesmiddelen bij een andere

apotheek zijn gehaald, wat daarvan de reden was en of
de apotheek waar men het recept haalde, heeft gevraagd
of nog andere receptgeneesmiddelen gebruikt werden.
Ook is aan de orde gesteld of het gebruik van een recept-
geneesmiddel, gehaald bij een andere apotheek, was
doorgegeven aan de eigen arts of apotheek.

Met betrekking tot zelfzorggeneesmiddelen is
gevraagd of de respondent deze heeft gebruikt en waar
deze werden gekocht. Daarnaast is gevraagd in
hoeverre zij zelf informeren naar mogelijke problemen
ten aanzien van het gecombineerd gebruik van recept-
en zelfzorggeneesmiddelen.

Van de 1344 respondenten hebben 1118 bruikbare
informatie aangeleverd. De andere 226 respondenten
gebruikten in de afgelopen vijf jaar geen receptgenees-
middelen en voor hen waren de meeste vragen in de
enquête niet van toepassing. De analyses in dit artikel
hebben betrekking op de resterende 1118 respondenten.
Wanneer bepaalde subgroepen afwijken van de gehele
populatie zal dit in het artikel vermeld worden. Hierbij
is allereerst onderscheid gemaakt naar geslacht, leeftijd
(jonger dan 40 jaar, 40-64 jaar, 65 jaar en ouder) en

opleiding (laag, middelbaar, hoger; onder een ‘lage
opleiding’ vallen mensen met lagere school en lager
beroepsonderwijs. Onder een ‘hoge opleiding’ vallen
mensen met een hbo- of universitaire opleiding. De
overige respondenten zijn ingedeeld bij de categorie
‘middelbaar onderwijs’).

Tevens is onderscheid gemaakt naar langdurig en
tijdelijk gebruik van receptgeneesmiddelen. Daarbij
werd langdurig receptgeneesmiddelengebruik
omschreven als ‘het gebruik van geneesmiddelen,
chronisch of voor een langere periode, over het
algemeen bij langdurige klachten’. Met tijdelijk recept-
geneesmiddelen werd bedoeld ‘het gebruik van een
geneesmiddel voor een bepaalde periode, namelijk voor
de duur van de klachten’. Om te kijken of subgroepen
signiGcant van elkaar afwijken, is gebruik gemaakt van
chi-kwadraattesten.

Meerdere apotheken; structureel of incidenteel
Nog geen 1% van de mensen die geneesmiddelen

gebruikt en deze bij de apotheek haalt, gaat structureel
naar verschillende apotheken (Gguur 1). Daarnaast gaat
94% van de mensen altijd en 5% meestal naar dezelfde
apotheek. Mensen met een hogere opleiding gaan
overigens signiGcant minder vaak naar dezelfde
apotheek. Hetzelfde geldt voor mensen jonger dan
40 jaar.

Kernpunten

● De meeste Nederlanders halen hun receptgeneesmiddelen

altijd bij dezelfde apotheek.

● Een potentieel zwakke schakel in medicatiebewaking is de

combinatie van recept- en zelfzorggeneesmiddelen.

● Belangrijk voor de apotheek is het patiënten meer bewust te

maken van gecombineerd gebruik van geneesmiddelen.

Er is onderscheid gemaakt naar langdurig 
en tijdelijk gebruik van receptgeneesmiddelen

altijd dezelfde apotheek

meestal dezelfde apotheek

structureel verschillende apotheken

van stamcel tot kankercel
Het gen BMI1 vormt een gemeenschappelijke schakel tussen kankercellen en stamcellen, ontdekten onder andere

Nederlandse onderzoekers [Nature. 2004;428:337-41]. Kankercellen en stamcellen kunnen zich beide ongelimi-

teerd kopiëren. Stamcellen maken kopieën van zichzelf, pas daarna beginnen ze zich te differentiëren tot bijvoor-

beeld hersencellen. Als dit misgaat blijven de cellen zichzelf kopiëren. Zo ontstaan medulloblastomen, de meest

voorkomende vorm van hersenkanker bij kinderen. Het gen BMI1 bleek essentieel voor de vermenigvuldiging van

de stamcellen in de kleine hersenen. Een teveel aan BMI1-genexpressie leidde tot een enorme groei van de

stamcellen en in acht van de twaalf onderzochte medulloblastomen vond men een overproductie van BMI1. 

Het gen zorgt ervoor dat een stamcel een stamcel blijft en niet differentieert. De onderzoekers verwachten dat

het gen betrokken is bij andere kankersoorten met stamcelachtige eigenschappen, waaronder borsttumoren en

leukemie. Ze willen onderzoeken of het mogelijk is het BMI1-gen te beïnvloeden met medicijnen.

�

Figuur 1

plaats waar patiënten receptgeneesmiddelen
afhalen (in procenten van alle patiënten; 
n = 1110)



Incidenteel haalt 7% van de mensen die een medicijn
voor tijdelijk gebruik kregen voorgeschreven dit bij een
andere apotheek. De belangrijkste redenen om
incidenteel geneesmiddelen bij een andere apotheek te
halen, is dat de eigen apotheek gesloten was (56%),
vanwege opname in het ziekenhuis (12%) of vanwege
vakantie (12%).

Worden patiënten die hun geneesmiddelen halen bij
een andere apotheek naar het gebruik van eventuele
andere geneesmiddelen gevraagd? Dit gebeurt in 69%
(van de 78 gevallen) niet. Mensen brengen de eigen
huisarts of apotheek ook niet vaak op de hoogte van het
feit dat zij geneesmiddelen haalden bij een andere
apotheek: 65% van de 77 mensen die receptgenees-
middelen gebruikten en het afgelopen jaar in verschil-
lende apotheken zijn geweest deed dit nooit; 20% deed
dit altijd.

Combineren recept- en
zelfzorggeneesmiddelen

In een NIPO-onderzoek uit 2001 werd gevonden
dat 84% van de Nederlanders wel eens zelfzorggenees-
middelen koopt [1]. In ons panel is gekeken naar het
percentage mensen die het gebruik van receptgenees-
middelen over de periode van een jaar met zelfzorg-
medicatie combineren: 81% van de onderzoekspopulatie
doet dit. Dit betekent niet dat deze geneesmiddelen ook
daadwerkelijk gelijktijdig worden ingenomen of dat de
geneesmiddelen een tegenstrijdige werking hebben,
maar dat het risico daarop binnen deze groep wel
aanwezig is.

Aan respondenten die zelfzorggeneesmiddelen
gebruiken, is gevraagd waar zij deze over het algemeen
kopen. Meer dan de helft (57%) haalt zelfzorggenees-
middelen voornamelijk bij de drogist; vijfenzestig-
plussers doen dit minder vaak (41%). Van alle
respondenten haalt 22% zelfzorggeneesmiddelen bij de
apotheek. Jongeren en hoogopgeleiden halen minder
vaak hun zelfzorggeneesmiddelen bij de apotheek (19 en
16% respectievelijk). Een vijfde van de respondenten
wisselt af tussen verschillende mogelijkheden als de
supermarkt, de drogist en de apotheek. Ouderen en
hoogopgeleiden doen dit vaker (respectievelijk 25,9 en
25,7%). Een kleine 2% haalt de geneesmiddelen bij de
supermarkt. Ongeveer 2,5% stelt de zelfzorggenees-
middelen elders (bijvoorbeeld de reformwinkel, de
gezondheidswinkel of de sportschool) te kopen.
Bovenstaande betekent dat een minderheid van de
mensen hun zelfzorggeneesmiddelen bij de apotheek
haalt. Dit resultaat werd ook gevonden in het
Apotheken Monitor Program [2]. Dit maakt het voor de
apotheek lastig het gecombineerde gebruik van recept-
en zelfzorggeneesmiddelen te controleren.

Als patiënten naast zelfzorggeneesmiddelen ook
receptmiddelen voorgeschreven krijgen, dan infor-
meren zij zich in eerste instantie door de bijsluiter te
lezen. Meer dan 80% van de respondenten die een
zelfzorggeneesmiddel kopen, geeft aan altijd de
bijsluiter te lezen om te kijken naar eventuele problemen
met het receptgeneesmiddel (Gguur 2). Vier van de
tien respondenten informeren bij de huisarts of de
combinatie geen problemen oplevert. De apotheker
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wordt door een derde van de respondenten gevraagd
naar eventuele problemen. Bij de drogist vragen mensen
minder vaak naar mogelijke problemen bij gecombi-
neerd gebruik van geneesmiddelen, terwijl de meeste
mensen hun zelfzorggeneesmiddelen toch bij de drogist
halen. Van de respondenten geeft 8% aan ervan uit te
gaan dat gecombineerd gebruik van een zelfzorggenees-
middel met een receptgeneesmiddel geen problemen
oplevert. Een veel grotere groep (69%) gaat er nooit van
uit dat geneesmiddelen zonder problemen naast elkaar
gebruikt kunnen worden.

Er zijn hierin overigens verschillen tussen
langdurige en tijdelijke gebruikers van geneesmiddelen.
Mensen die langdurig geneesmiddelen gebruiken,
informeren minder vaak naar mogelijke problemen dan
mensen die uitsluitend tijdelijke medicatie gebruiken
(tabel 1). Dit geldt zowel voor het informeren bij de
drogist, de apotheek als de huisarts. Ook gaan mensen
die langdurig geneesmiddelen gebruiken er vaker vanuit
dat er geen problemen zijn wanneer zij hun recept-
geneesmiddel combineren met een zelfzorggenees-
middel. Dit verschil is niet toe te schrijven aan het feit
dat mensen die langdurig geneesmiddelen gebruiken
vooral ouderen zijn; vijfenzestigplussers wijken niet
signiGcant af van jongeren op de manier waarop zij zich
informeren.

Beschouwing en conclusie 
Bijna alle Nederlanders halen hun receptgenees-

middelen altijd bij dezelfde apotheek. Dit betekent dat
apotheken een goede controle hebben over recept-
geneesmiddelen die op verschillende momenten worden
afgeleverd. Soms moet de patiënt echter terugvallen op
een andere apotheek. Dit kan tot problemen leiden
wanneer bij de andere apotheek de medicatiehistorie
niet bekend is. De tendens is echter wel dat afstemming
hierover tussen apotheken steeds meer gebeurt. Wat
betreft de medicatiebewaking van receptgenees-
middelen lijkt derhalve goed aan randvoorwaarden te
worden voldaan.

Voor zelfmedicatie ligt dit anders. Waar patiënten
hun receptgeneesmiddelen vrijwel altijd op dezelfde
plek aanschafen, is dat bij zelfmedicatie niet het geval.
Veel mensen doen aan zelfmedicatie en kopen deze
medicatie vaker bij de drogist dan bij de apotheek, met
name jongeren en hoogopgeleiden. Dit is hiermee een
potentieel zwakke schakel bij de medicatiebewaking
door de apotheek. Een belangrijke meerwaarde van de
apotheek is dat deze kan nagaan of een zelfzorggenees-
middel interacteert met een receptgeneesmiddel [3].
Apotheken zouden daarvoor moeten navragen of
patiënten die receptgeneesmiddelen ophalen ook
zelfzorggeneesmiddelen gebruiken. Dit gebeurt in de
praktijk niet altijd, zoals blijkt uit een onderzoek met
een zogenaamde mystery guest uit 1998. Slechts bij 10%
van de apotheken werd gevraagd naar de overige
medicatie, terwijl het apotheekinformatiesysteem geen
gegevens van deze patiënt bevatte [4]. In een latere
peiling in 2000 was dit percentage gestegen tot 18% [5].
In een Engelse studie uit 1992 werd slechts in 5 van de
743 opgenomen gesprekken gevraagd naar de zelfzorg-
geneesmiddelen die de patiënt gebruikte [6].
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Tabel 1

bronnen van informatie voor mensen die een zelfzorggeneesmiddel 
combineren met een receptgeneesmiddel naar langdurig en tijdelijk gebruik

Langdurig gebruikers (n = 452)a) Tijdelijk gebruikers (n = 352)b)

Altijd Nooit Altijd Nooit

Informeert bij de apotheek* 25% 38% 39% 28%

Informeert bij de drogist* 10% 64% 17% 55%

Informeert bij de huisarts* 22% 41% 32% 26%

Leest bijsluiter 77% 5% 75% 5%

Gaat ervan uit dat er geen problemen zijn * 17% 51% 11% 75%

a) inclusief patiënten die ook tijdelijke medicatie gebruiken

b) dit betreft mensen die uitsluitend tijdelijke medicatie gebruiken

* significant verschil tussen langdurig en tijdelijk gebruikers op dit aspect (chi-kwadraattoets)

Figuur 2

bronnen van informatie voor mensen die een zelfzorggeneesmiddel 
combineren met een receptgeneesmiddel (n = 848)

ga uit van geen problemen

lees bijsluiter

informeer bij huisarts

informeer bij drogist

informeer bij apotheek

0% 20% 40% 60% 80% 100%

altijd

soms

nooit

Patiënten kunnen natuurlijk ook zelf informeren
naar mogelijke efecten. Patiënten lijken kritisch op het
gebruik van zelfzorggeneesmiddelen. Slechts een klein
deel denkt dat het combineren van geneesmiddelen geen
kwaad kan. Dit uit zich overigens niet in kritisch gedrag.
Uit onderzoek van TNS NIPO blijkt bijvoorbeeld dat
een derde van de patiënten met chronische pijn naast de
voorgeschreven pijnstillers ook vrij verkrijgbare
pijnstillers gebruikt [7]. Ook stellen patiënten lang niet
altijd vragen over hun zelfmedicatie aan de apotheek. In
ons onderzoek is het aantal vragenstellers nog overschat
omdat het consumentenpanel bestaat uit mensen die
betrokken zijn bij het thema ‘gezondheid’. Dit betekent
dat het vragen naar eventuele problemen met recept-
geneesmiddelen in werkelijkheid waarschijnlijk minder
vaak gebeurt. Ter vergelijking: in ander onderzoek
wordt gevonden dat 24% van de mensen die zelfzorg-
geneesmiddelen aanschaft informatie inwint [8].

Een patiënt kan geen vragen stellen omdat hij of zij
het middel al eerder gebruikt heeft [9]. Wanneer een
patiënt bij het eerste recept informeert naar mogelijke
risico’s van het combineren met receptgeneesmiddelen,
dan is het niet nodig dit bij een herhaalrecept weer te
doen. In dit onderzoek is geen onderscheid gemaakt
naar vragen gesteld bij eerste recepten en herhaal-
receptuur. Wel wijst het feit dat langdurig gebruikers

van receptgeneesmiddelen minder vaak vragen stellen
erop dat men bij herhaalreceptuur inderdaad minder
behoefte aan informatie heeft.

Een andere reden om niet te informeren bij de
apotheek is dat de patiënt de informatie elders haalt [10].
Uit onze peiling blijkt bijvoorbeeld dat patiënten vaker
advies inwinnen bij de huisarts dan bij de apotheek.
Bovendien lezen zij vaak de bijsluiter. Ook in ander
onderzoek wordt gevonden dat patiënten informatie

elders inwinnen [2]. Vraag is daarbij of patiënten altijd
op informatie van de apotheek zitten te wachten: in een
Zwitsers onderzoek wilde slechts een derde van de
patiënten die in de apotheek een zelfzorgmiddel
ophaalden alleen informatie als ze er zelf om vroeg [10].

De bijsluiter speelt een centrale rol in de informatie-
voorziening bij zelfmedicatie. Meer dan 80% van de
mensen die een geneesmiddel kopen, leest de bijsluiter.
Dit komt overeen met gegevens uit een TNS NIPO-

Vragen naar eventuele problemen 
met receptgeneesmiddelen gebeurt 

in werkelijkheid waarschijnlijk minder vaak
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onderzoek [7]. De vraag is in hoeverre patiënten op
basis van de informatie in de bijsluiter in staat zijn een
juiste analyse te maken van de verenigbaarheid van
geneesmiddelen. Een bijsluiter zorgt wellicht voor een
bepaalde schijnzekerheid. Bovendien bestaan er
verschillen tussen bijsluiters van hetzelfde genees-
middel [11]. Het verdient daarom aanbeveling patiënten
die geneesmiddelen op recept gebruiken ook op een
andere manier te informeren. DGV, Nederlands
instituut voor verantwoord medicijngebruik stelt in een
vorig jaar verschenen Signalement dat “gezien de
gezondheidsrisico’s, het ontbreken van waarschuwingen
in reclames en het passieve informatie zoekgedrag van
de consument [...] er aanvullende maatregelen noodza-
kelijk zijn om consumenten bewust te maken van en te
informeren over de risico’s die aan het gebruik van
zelfzorggeneesmiddelen verbonden kunnen zijn. De
informatie op de buitenverpakking en in de bijsluiter
zijn daarin natuurlijk onmisbaar, maar onvoldoende.”[8].
Op dit terrein ligt een belangrijke taak voor de
apotheek. Een belangrijke randvoorwaarde daarvoor
lijkt al vervuld. Uit onderzoek van het Apotheken
Monitor Program onder 3000 patiënten blijkt namelijk
dat de apotheek door patiënten gezien wordt als de
meest deskundige op het gebied van zelfzorg en, samen
met de huisarts, op het gebied van geneesmiddelen [2] ●

verantwoording
Voor het hier beschreven onderzoek is Gnanciële steun
ontvangen van het ministerie van volksgezondheid, welzijn
en sport.
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preferentiebeleid weinig succesvol
Het aanwijzen van voorkeursgeneesmiddelen geeft weinig

of geen besparingen. Voor het stellen van eisen bij over-

dracht van een apotheek geldt hetzelfde. Dit concludeert

het College Toezicht Zorgverzekeringen (CTZ) in het

onderzoeksrapport ‘De prestaties van zorgverzekeraars in

het streven naar een doelmatige geneesmiddelenvoor-

ziening’. In dit rapport zijn de prestaties van verschillende

zorgverzekeraars op basis van prestatie-indicatoren in

beeld gebracht, aldus een CTG-persbericht van 14 april

2004. Bijna alle zorgverzekeraars hebben initiatieven

genomen om de prijs van geneesmiddelen te verlagen. 

Dit leidde bij slechts eenderde tot noemenswaardige

resultaten, aldus het College. Het bedingen van kortingen

leverde nog het meeste op.

Alle zorgverzekeraars hebben met apothekers extra

kwaliteitsafspraken gemaakt. De mate waarin zij aan de

kwaliteit van de farmaceutische zorg expliciete eisen

stellen, verschilt onderling sterk. De zorgverzekeraars met

een kernwerkgebied bewaken de kwaliteit van aflevering

van geneesmiddelen aan de hand van jaarverslagen van

apothekers. Deze zorgverzekeraars beoordelen de jaar-

verslaglegging meestal procedureel en niet op inhoud en

resultaten. Bovendien geven deze jaarverslagen de

zorgverzekeraars weliswaar inzicht in de kwalitatieve

aspecten van de zorg, maar zijn ze voor doelmatigheids-

bevordering maar matig bruikbaar. Conclusie: van echte

grip op de kwaliteit van zorgverlening is nog nauwelijks

sprake.

Afspraken met ziekenhuizen en huisartsen over voor-

schrijfprojecten en resultaatgerichte voorschrijf-

verbeteringen worden gemaakt door ruim de helft van de

zorgverzekeraars. Slechts eenderde van de zorg-

verzekeraars had al daadwerkelijk verbeteringen in het

voorschrijven bereikt.

Het CTZ concludeert dat 80% van de zorgverzekeraars

‘redelijk’ tot ‘goed’ op weg is naar een doelmatige

geneesmiddelenvoorziening. De prestaties van 20% van de

zorgverzekeraars zijn ‘matig’. Op het gebied van genees-

middelen doet het CTZ de volgende aanbevelingen:

• zorgverzekeraars moeten in de overeenkomst met

apothekers opnemen dat de overdracht van de overeen-

komst aan een andere eigenaar niet vanzelfsprekend is

en dat de gecontracteerde apotheker een voorgenomen

overdracht meldt;

• bij nieuwe medewerkersovereenkomsten met

apothekers moeten de verzekeraars voorstellen doen

om de kosten van geneesmiddelen te beperken en

concurrentie tussen de apothekers te bevorderen;

• zorgverzekeraars moeten met zorgverleners afspraken

proberen te maken over voorschrijfinitiatieven waarvan

de effectiviteit gebleken is.
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