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De medicatiebewaking in de ziekenhuisapotheek ontwikkelt zich 

sterk. Veel bijwerkingen van geneesmiddelen zijn in de follow-up 

bijvoorbeeld klinisch-chemisch detecteerbaar, zoals hyponatriemie 

door SSRI’s. Een klinisch-chemische parameter kan tijdens het hele 

gebruik gecontroleerd worden. Ook moet men niet pas gaan bewa-

ken wanneer een recept wordt aangeboden.

Geneesmiddelen hebben bewezen 
op populatieniveau voor veel 
aandoeningen doelmatige tech-

nologieën te zijn. Voor de individuele 
patiënt kan de risico/baten-balans echter 
negatief uitvallen. Het doel van medicatie-
bewaking, een van de kerntaken van de 
(ziekenhuis)apotheker, is het signaleren 
en afhandelen van dosisafwijkingen en van 
mogelijk ongewenste interacties tussen 
geneesmiddelen onderling en die tussen 

het geneesmiddel en de ‘status’ van de 
patiënt om daarmee de patiënt te bescher-
men tegen mogelijke geneesmiddelgeïn-
duceerde schade. Buurma en Thies lieten 
zien dat dit in de praktijk dagelijks tot vele 
waardevolle interventies leidt, zowel in de 
openbare als in de ziekenhuisfarmacie[1-
3]. Het onderscheid tussen de openbaar 
apotheker en de ziekenhuisapotheker is 
hierbij eigenlijk niet van belang, aangezien 
het uitgangspunt een integrale farmaceuti-

sche zorg is die onafhankelijk is van de 
plaats waar deze wordt uitgevoerd. Toch 
zijn er wel accentverschillen.

Verschillen openbaar en ziekenhuis
De openbare apotheek heeft vaak 

gedurende langere tijd te maken met de 
patiënt dan de ziekenhuisapotheker. In de 
korte periode waarin de ziekenhuisapo-
theker de patiënt begeleidt, is er echter 
vaak wel sprake van een veel kwetsbaar-
dere patiënt met een verergerde en moge-
lijk andere pathofysiologie. Dit maakt een 
herbeoordeling van de lopende medicatie 
en de daarin eerder gesignaleerde potenti-
ele interacties wenselijk. Doseringen en 
interacties die in een eerder stadium als 
niet risicovol voor de betreffende patiënt 
werden beschouwd, kunnen dat bij en tij-
dens ziekenhuisopname wel zijn. Evenzo 
kan de afhandeling van interacties tijdens 
ziekenhuisopname anders zijn (bijvoor-
beeld vanwege de observatiemogelijkhe-
den en laboratoriumcontroles) dan in de 
thuissituatie na ontslag. Hetzelfde geldt 
voor doseringen: bij een (soms tijdelijke) 
slechte nierfunctie, bijvoorbeeld postope-
ratief of bij sepsis, dient de dosis van veel 
geneesmiddelen hierop aangepast te wor-
den.
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Tabel 1

Voorbeelden van geneesmiddelstatusinteracties

Status Type Voorbeeld Tijdsduur

Leeftijd, nierfunctie doseringscontrole kinder- en geriatrische doseringen variabel

Nierfunctie doseringscontrole aminoglycosiden variabel of permanent

Roken doseringscontrole theofylline variabel

Geneesmiddel geneesmiddel- verapamil-digoxine gedurende gelijktijdig gebruik beide middelen 

  geneesmiddel- interactie

Geneesmiddel afgeleide bijwerking biperideen bij antipsychoticumgebruik gedurende gelijktijdig gebruik beide middelen

Ziekte geneesmiddel-ziekte-  NSAID bij hartfalen variabel 

  interactie

Zwangerschap   9 maanden

Genotype geneesmiddel-gen-interactie digoxine en PgP polymorfisme levenslang

Voeding geneesmiddel-voedingsinteractie grapefruitsap variabel

Beperking toedieningsweg retardtablet bij voedingssonde variabel

Ingreep  acetosal en operatie bepaalde korte tijdsperiode 

    rondom de ingreep

Beroep/sport geneesmiddel-activiteiten- interactie benzodiazepinen bij chauffeurs variabel

Religie geneesmiddel-geloof- interactie bloedproducten bij Jehovagetuigen

   geneesmiddelen en ramadam variabel
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Ziekenhuis haalt achterstand in
In het algemeen loopt de kwaliteit van 

de medicatiebewaking in ziekenhuizen nog 
achter bij die in de eerste lijn. Ten eerste 
omdat in nog steeds een aanzienlijk deel 
van de ziekenhuizen de apotheek geen 
(geautomatiseerd) overzicht heeft van de 
medicatie(historie) van de individuele 
patiënt, en ten tweede omdat de automati-
seringssystemen die gebruikt worden in 
ziekenhuizen de afgelopen jaren minder 
ver ontwikkeld waren dan die in de eerste 
lijn gebruikt worden. Deze achterstand 
wordt door de snel voortschrijdende intro-
ductie in ziekenhuizen van elektronische 
patiëntendossiers en elektronische voor-
schrijfsystemen en de ontwikkelingen 
daarin, momenteel echter snel ingelopen.

Kenniscentrum nodig
Van oudsher vormen dosiseringscon-

trole, geneesmiddel-geneesmiddel-interac-
ties en geneesmiddel-ziekte-interacties 
(contra-indicaties) de hoeksteen van de 
medicatiebewaking. Hiervoor heeft de 
Nederlandse farmacie de beschikking over 
elektronische documentatie (G-standaard) 
die wereldwijd zeer hoog wordt aangesla-
gen. De diverse apotheeksystemen maken 
deze documentatie beschikbaar en toepas-
baar voor de dagelijkse receptafhandeling 
van de individuele patiënt. Aangezien de 
informatie over met name interacties nog 
steeds sterk toeneemt [4], is het van belang 
een kenniscentrum te hebben op dit 

gebied. Uit het oogpunt van kwaliteit van 
zorg en doelmatigheid zou deze kennis 
zoveel mogelijk (inter)nationaal bijgehou-
den moeten worden. Een structuur en 
werkwijze analoog aan die van de 
Cochrane Collaboration ligt hierbij voor de 
hand. Met de toenemende digitalisering in 
de gezondheidszorg, nemen de mogelijk-
heden voor medicatiebewaking exponenti-
eel toe. Er ligt een enorme potentie voor de 
Nederlandse farmacie wat betreft de ver-
dere evolutie van medicatiebewaking.

Een generiek concept
Conceptueel kan medicatiebewaking in 

zijn huidige vorm gezien worden als het 
toetsen van een aangeboden recept tegen 
de ‘status’ van de patiënt (figuur 1). 
Momenteel is die ‘status’ van de patiënt 
vooral de leeftijd van de patiënt (doserings-
controle), andere geneesmiddelen die de 
patiënt gebruikt (geneesmiddel-genees-
middel-interacties) en de ziekte van de 
patiënt (contra-indicaties, al dan niet afge-
leid uit het medicatiegebruik). Dit concept 
is echter generiek toepasbaar en kan wor-
den uitgebreid naar andere een status van 
de patiënt, waarvan in tabel 1 enkele voor-
beelden worden gegeven. Voor een ade-
quate medicatiebewaking dient iedere sta-
tus voorzien te worden door een 
(theoretische) begindatum en een (theore-
tische) einddatum, zoals ook bij genees-
middelen gebruikelijk is. Bij een afwijkend 
genotype, bijvoorbeeld langzame metaboli-

seerder voor cytochroom P450-2D6, zal 
de periode van bewaking hierop levens-
lang zijn. Een nierfunctie kan echter zeer 
dynamisch zijn; deze kan bijvoorbeeld 
gestoord zijn vlak na een operatie, en 
daarna weer goed. De nierfunctie kan ech-
ter ook permanent gestoord zijn zoals bij 
dialysepatiënten. Aangezien met name kli-
nisch-chemische informatie (natrium, 
kalium, kreatinine, INR) van belang is 
voor een betere signalering, interpretatie 
en afhandeling van de huidige medicatie-
bewaking, verdient koppeling van deze 
informatie met geneesmiddelexpositiege-
gevens prioriteit [5, 6].

Niet aangeboden recept
Het boven beschreven concept kan 

eenvoudig worden uitgebreid. Momenteel 
is de trigger voor medicatiebewaking het 
aangeboden recept: de huidige medicatie-
bewaking is als het ware ‘logistiek driven’. 
Echter, ook een niet-aangeboden recept 
zou gezien de status van de patiënt een 
toetsingsmoment kunnen zijn. Men zou 
de lopende medicatie (status) van een 
patiënt namelijk kunnen evalueren op het 
missen van een evidence-based behande-
ling (niet-aangeboden recept). Bekende 
voorbeelden zijn het niet gebruiken van 
een bisfosfonaat bij mensen die chronisch 
een bepaalde dosering corticosteroïden 
gebruiken, afwezigheid van maagbescher-
ming bij risicopatiënten die NSAID’s 
gebruiken, en het ontbreken van een 
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laxans bij opioïdegebruik. Hoewel voor 
deze benadering inmiddels searches en 
strategieën ontwikkeld zijn, is het nog niet 
ingebouwd in de dagelijkse receptafhande-
ling.

Evenzo kan men meer uitkomstgericht 
gaan denken door het geneesmiddel niet 
alleen te toetsen tegen de status van de 
patiënt op het moment van eerste afleve-
ring, maar ook gedurende het gebruik van 
het geneesmiddel. Veel bijwerkingen van 
geneesmiddelen zijn in de follow-up bij-
voorbeeld klinisch-chemisch detecteer-
baar, zoals hyponatriëmie door SSRI’s, of 
kunnen leiden tot behandeling met een 
nieuwe geneesmiddel, zoals extrapirami-
dale stoornissen bij antipsychoticumge-
bruik. Andere voorbeelden van een derge-
lijke evolutie van de medicatiebewaking 
zijn ook op het gebied van het monitoren 
van de effectiviteit van geneesmiddelen 
denkbaar. Ineffectiviteit wordt namelijk 
soms wel als de meest voorkomende vorm 
van iatrogene schade beschouwd [7].

Fouten bij toediening
Een ander voorbeeld van dergelijke 

prospectieve medicatiebewaking is thera-
pietrouw. Een typisch ziekenhuisvoor-
beeld in dit kader is de toedieningsregistra-
tie van het geneesmiddel. Vooral in 
ziekenhuizen verloopt het proces van voor-
schrijven tot en met toediening over vele 
potentieel foutgevoelige schakels. Uit 
onderzoek is gebleken dat juist bij de toe-
diening veel fouten gebeuren. Registratie 
(en dus bewaking) van de toediening van 
het voorgeschreven geneesmiddel is met de 
huidige techniek goed mogelijk en is een 
van de speerpunten in medicatieveiligheid 
als onderdeel van patiëntenveiligheid [8]. 
Een typisch voorbeeld uit de eerste lijn is 
een signaal dat tweede uitgifte uitblijft .

Geen farmaceutisch dossier
Het is van belang dat de (ziekenhuis)-

apotheker de activiteiten en bevindingen in 
het kader van de medicatiebewaking vast-
legt op een manier zoals die gebruikelijk is 

in de (specialistische) communicatie 
rondom patiëntenzorg. Dit betekent in het 
papieren tijdperk het vastleggen in de 
papieren status middels een consultformu-
lier, maar in toenemende mate in het elek-
tronisch patiëntendossier. Het onderhou-
den van een separaat farmaceutisch dossier 
is in die gedachte achterhaald.

Bij die vastlegging is klinisch in plaats 
van logistiek denken essentieel. Dit bete-
kent vastlegging indien het afgeleverde 
recept qua inhoud (keuze geneesmiddel, 
vorm dan wel dosering) afwijkt van het 
aangeboden recept. In dat geval moet niet 
alleen het afgeleverde recept maar ook het 
aangeboden recept worden geregistreerd. 
Hierbij moeten de aard en reden van de 
interventie als link tussen deze twee her-
kenbaar zijn (figuur 1). Standaardisatie van 
deze vastlegging verdient aanbeveling, 
zodat deze zorginformatie ook geschikt is 
voor (transmurale) gegevensuitwisseling 
en daarmee continuïteit van bewaking

Met de voortschrijding van het elektro-

Peter van der Zee vindt 

computersystemen efficiënt 

en educatief.
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nisch beschikbaar komen van patiëntenge-
gevens, kan medicatiebewaking de 
komende tijd verder evolueren. Het is 
daarmee een kans voor de Nederlandse 
farmacie om gezamenlijk het begrip 
geneesmiddelendeskundigheid verder 
invulling te geven ●

 6 Schiff GD, Klass D, Peterson J, et al. Linking 
laboratory and pharmacy: opportunities for 
reducing errors and improving care. Arch Intern 
Med. 2003;163:893-900.

 7 Meyboom RHB, Lindquist M, Egberts ACG. An ABC 
of drug-related problems. Drug Safety. 
2000;22:415-23.
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Betere apotheker
“Een goed verhaal. In het IJsselland Ziekenhuis 

hebben we veel van wat beschreven wordt 

gerealiseerd. Het hele ziekenhuis, exclusief de 

kinderafdeling, zit op het elektronisch voor-

schrijfsysteem Klinicom. Er gaat geen recept 

ongezien de deur uit. We kunnen per patiënt 

klinisch-chemische gegevens oproepen, de 

nierfunctie berekenen en op basis daarvan de 

arts adviseren. 99,9% van onze adviezen wor-

den overgenomen door de artsen. Bij recepten 

voor NSAID’s of opiaten benaderen we de ver-

pleging actief om hen te attenderen op de 

noodzaak van het preventief voorschrijven van 

respectievelijk maagbeschermers of laxantia. 

En geeft de kaliumspiegel in combinatie met 

kaliumspaarders en RAAS-remmers daartoe 

aanleiding, dan geven we een waarschuwing af.

Het zou inderdaad ook goed zijn lopende medi-

catie te evalueren. Dat is een volgende stap, 

waarover we al gesproken hebben. Omdat je 

niet getriggerd wordt door een recept, willen 

we beginnen met iemand vier uur per week in 

te roosteren voor het controleren van dossiers.

Zowel assistenten als apothekers hier handelen 

signalen eenduidig af volgens protocollen die 

we in het systeem hebben gezet. Alles wordt 

gelogd en is controleerbaar. Ik ben ervan over-

tuigd dat we een enorme kwaliteitsverbetering 

hebben gerealiseerd als het om medicatie-

veiligheid gaat, maar ik kan het niet onder-

bouwen met cijfers. We hebben namelijk geen 

nulmeting gedaan. Onze insteek is: als we de 

mogelijkheid krijgen de medicatieveiligheid te 

vergroten, dan doen we dat. Je werk als apo-

theker wordt er ook leuker van. Het systeem 

vereist dat het recept compleet wordt inge-

vuld, dus je hoeft nooit meer te drammen over 

feiten of je af te vragen wat er staat. Je hoeft je 

alleen nog maar bezig te houden met de vraag 

of het wel goed is voor de patiënt. Het is 

efficiënter en ook nog eens reuze educatief.  

Je parate kennis groeit met de dag en doordat 

je meer weet, zie je meer. Ik ben daardoor een 

betere apotheker geworden!

In aanvulling op het artikel zie ik nog een ver-

volgstap. Wanneer eerste en tweede lijn samen 

protocollen afspreken voor de afhandeling van 

medicatiebewakingssignalen en je krijgt vanuit 

de eerste lijn de opnamemedicatie met de sig-

nalering, dan weet je hoe deze is afgehandeld. 

Je hoeft er dus niet nog eens over na te denken 

en de patiënt kan erop vertrouwen dat hij in de 

eerste en tweede lijn op dezelfde manier wordt 

behandeld. Dat vraagt samenwerking, maar 

het zou toch prachtig zijn?”

Margriet van Lingen
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