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K Registratie van poliklinische medicatie en ontslagmedicatie

Inzicht in
specialistische receptuur

In het regeerakkoord van het tweede kabinet Kok is
ƒ 1,1 miljard toegezegd voor de bekostiging van
extra geneesmiddelenuitgaven. Volgens de

commissie-Koopmans zullen de geneesmiddelenkosten
in de huidige kabinetsperiode echter toenemen met
ƒ 1,7 miljard [1]. De belangrijkste aanbevelingen van de
commissie-Koopmans om de groei van de
geneesmiddelenuitgaven te beteugelen, waren de
verdere invoering van het farmacotherapeutisch
transmuraal overleg en het onderbrengen van het
poliklinisch voorschrijven in het budget van de
ziekenhuizen, hetgeen ƒ 500 miljoen zou kunnen
besparen.

In dit kader heeft het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in het
najaar van 1998 opdracht gegeven aan Prismant
(voorheen Nationaal Ziekenhuisinstituut) om een
procedure te ontwikkelen waarmee ziekenhuizen in
staat zouden kunnen worden gesteld de registratie van
poliklinisch voorgeschreven medicatie en ontslag-
medicatie ter hand te nemen. In de zomer van 1999 werd

door enkele ziekenhuizen, waaronder het Ziekenhuis
Hilversum, in samenwerking met Prismant een
onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de
registratie van poliklinische medicatie en ontslag-
medicatie uitgevoerd zou kunnen worden. Op 13 januari
2000 heeft Prismant zijn bevindingen in de vorm van
het rapport “Geneesmiddelen geteld” aan de minister
van VWS aangeboden [2]. Het Ministerie van VWS
meldde intussen in de Staatscourant van 5 januari 2000,
dat de ziekenhuizen per 1 april 2000 de poliklinische
receptuur zouden moeten gaan administreren als basis
voor de toekenning van een budget per ziekenhuis [3].
De aanleiding voor deze regeling is mede gelegen in de
verwachte verandering van artikel 13 van de Wet op de
geneesmiddelenvoorziening, waardoor zorginstellingen
de mogelijkheid krijgen geneesmiddelen aan
niet-klinische patiënten af te leveren.

Met de administratie van poliklinische receptuur
wordt onder andere beoogd inzicht te verkrijgen in de
financiële kosten en baten die gepaard gaan met de
levering van geneesmiddelen aan de poliklinische
patiënt. Er bestaat momenteel noch lokaal noch
regionaal op het niveau van de medisch specialist een
goed inzicht in het voorschrijfpatroon voor de
poliklinische patiënt en de daarmee gepaard gaande
kosten. Ook vergelijking met het buitenland is niet
mogelijk wegens vaak grote verschillen in de organisatie
van de gezondheidszorg.

Als vervolg op het onderzoek naar de registratie van
poliklinische en ontslagreceptuur, heeft gedurende de
maanden juli t/m oktober 1999 in het Ziekenhuis
Hilversum nogmaals een registratie van dit type
receptuur plaatsgevonden.

Het Ziekenhuis Hilversum is een algemeen
ziekenhuis met 489 bedden, 18 verschillende
specialismen en een poliklinische adherentie van
120.680 inwoners. Het doel van deze registratie was
tweeledig: enerzijds zou vroegtijdig ingespeeld kunnen

Gedurende vier maanden zijn in Ziekenhuis Hilversum de poliklinisch voorgeschreven

medicatie en de ontslagmedicatie geregistreerd. Deze overzichten kunnen een goede

leidraad zijn bij de prioritering van de te bespreken onderwerpen voor

farmacotherapeutisch transmuraal overleg.
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Kernpunten
● In Nederland is nog geen goed inzicht in het

voorschrijfpatroon van de medisch specialist op de
polikliniek en bij ziekenhuisontslag.

● Vergelijking van de door medisch specialisten van het
Ziekenhuis Hilversum extramuraal meest
voorgeschreven geneesmiddelengroepen met die uit de
eerste lijn, geven een afwijkend patroon te zien.

● Het klinische geneesmiddelenformularium wordt ook
poliklinisch in belangrijke mate gevolgd.

● Met behulp van een registratie van poliklinische en
ontslagreceptuur wordt een goed inzicht verkregen in
deze receptuur en kan een assortiment van een te
openen poli-apotheek worden vastgesteld.

R. Stuffken

A.C.G. Egberts

B.A.M. van
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worden op de te verwachten poliklinische budgettering,
anderzijds zou het assortiment van een eventueel te
starten poli-apotheek op eenvoudige wijze bepaald
kunnen worden.

In dit artikel worden de resultaten van deze
registratie van poliklinische medicatie en ontslag-
medicatie beschreven.

Methode
De registratie in het Ziekenhuis Hilversum werd

uitgevoerd in de periode juli tot en met oktober 1999, na
een eerder uitgevoerde pilotstudy en een uitgebreide
introductie voor de medische staf.

De wijze van registratie is reeds eerder uitgebreid
beschreven [4]. In het kort komt deze erop neer dat elk
poliklinisch dan wel bij ontslag voorgeschreven
geneesmiddel werd genoteerd op een speciaal
receptformulier, waarvan het origineel als recept voor
de patiënt diende en de doordruk naar de ziekenhuis-
apotheek werd verstuurd. Ieder specialisme beschikte
over zijn eigen voorgedrukte formulieren, onder meer
herkenbaar via een speciale nummering.

In de ziekenhuisapotheek werden de uitgeschreven
recepten door twee datatypisten ingevoerd in een
relationele databank (Microsoft Access). Per
receptregel werden patiëntgegevens (patiëntnummer,
leeftijd, geslacht), voorschrijvergegevens (arts,
specialisme) en geneesmiddelengegevens (naam,
dosering en aantal) geregistreerd. Tevens werd
geregistreerd of het een receptregel betrof voor een
eerste poliklinisch bezoek, voor een herhaalbezoek aan
de polikliniek, dan wel in verband met een klinisch
ontslag. Voor het invoeren van de geneesmiddelen werd
gebruikgemaakt van de KNMP-databank (niveau
handelsproductcode), hetgeen het mogelijk maakte de
gegevens ook te analyseren naar ATC-groepen.

Resultaten
Gedurende de onderzoeksperiode van 4 maanden

werden 39.980 receptregels (ongeveer 330 per dag)
geregistreerd. Hiervan konden 1565 (4%) receptregels
niet verwerkt worden wegens onleesbaarheid, zodat
38.415 receptregels overbleven voor nadere analyse.
Hiervan waren 3527 (9%) regels niet bruikbaar voor
berekening van prijzen wegens het onjuist of niet
invullen van de aantallen af te leveren eenheden.

De 38.415 receptregels hadden betrekking op
13.873 patiënten (55,6% vrouw; 44,2% man; 0,2%
geslacht onbekend). De gemiddelde leeftijd bedroeg
54,9 jaar.

In tabel 1 is weergegeven het gemiddelde aantal
receptregels per patiënt per leeftijdscategorie
gedurende de registratieperiode. Hierbij kan worden
opgemerkt, dat het adherentiegebied van het Ziekenhuis
Hilversum aangemerkt wordt als een gebied met
bovengemiddelde vergrijzing. Van de voorgeschreven
regels had 16,7% betrekking op een eerste polikliniek-
bezoek, 62,1% had betrekking op een herhaalbezoek,
terwijl 13,3% van de regels werd voorgeschreven bij het
ontslag uit de kliniek. Bij 7,9% van de regels was het
soort bezoek niet ingevuld. 

Van het aantal receptregels kwam 62% voor
rekening van de diverse ziekenfondsen; driekwart
hiervan was afkomstig van patiënten die waren
verzekerd bij één en hetzelfde ziekenfonds. 22% was
voor rekening van particuliere ziektekosten-
verzekeraars. Van 16% van het totale aantal receptregels
was het soort verzekering niet ingevuld.
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Samenvatting
Er is behoefte aan inzicht in het voorschrijfpatroon van
medische specialisten voor poliklinische patiënten en voor
patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis. Als
vervolg op een eerder in het Ziekenhuis Hilversum samen
met Prismant uitgevoerde pilotstudy naar de wijze van
registreren van dit type receptuur, vond in 1999 gedurende
vier maanden nogmaals op gestandaardiseerde wijze een
registratie plaats van alle poliklinische en ontslagreceptuur.
In deze periode werden 39.980 receptregels geregistreerd
en geanalyseerd. Inzicht in voorschrijfpatroon en kosten
werd verkregen. Ongeveer de helft van de receptuur was
afkomstig van vier specialismen: interne geneeskunde,
cardiologie, pulmonologie en dermatologie. De meest
voorgeschreven geneesmiddelen verschillen van de
geneesmiddelen die in de eerste lijn het frequentst worden
voorgeschreven. Het klinische formularium werd ook
poliklinisch in belangrijke mate gevolgd.

Aanvaard februari 2001.

Insight in specialistic prescription writing. Registration of outpatient
medication and discharge medication
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Abstract
There is a need of insight in the choice of drugs physicians
are prescribing in the outpatient clinic and for patients to be
discharged from the hospital. Continuing a pilot study in the
Hilversum Hospital, in 1999 we registered in a standarized
way during four months all prescriptions of the outpatient
clinic and of patients to be discharged from the hospital.
During that period 39.980 prescriptions were registered
and analysed. Four medial specialities (internal medicine,
cardiology, pulmonology and dermatology) were
responsible for half of all prescriptions. The nature of the
most frequently prescribed drugs di±ers from those
prescribed outside the hospital. The inpatient drug
formulary is largely followed in the outpatient clinic.

Correspondentie kan worden gericht aan drs. R. Stuffken,
Apotheek/Klinische farmacie Ziekenhuis Hilversum, Postbus 10.016,
1201 DA Hilversum, e-mail rstuffken@zhh.nl.
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receptregels per specialisme (figuur 1). De percentages
gelden voor het totaal van alle receptregels,
uitgeschreven door de medische specialisten en de
assistenten van het desbetre±ende vakgebied. Hieruit
blijkt dat vier specialismen (interne geneeskunde,
cardiologie, longgeneeskunde en dermatologie)
verantwoordelijk waren voor meer dan 50% van alle
voorschriften. 

Bij de rubricering van de voorgeschreven middelen
is een overzicht gemaakt naar ATC-indeling van de
geneesmiddelengroepen die de meeste receptregels
hebben gegenereerd (tabel 2) en is een indeling gemaakt
naar de meest voorgeschreven preparaten (tabel 3). 

De top-10 van de meest voorgeschreven
geneesmiddelen omvat 19% van het totaal aantal
receptregels; de top-100 en de top-200 bepalen 62,4%
respectievelijk 78% van het totaal aantal receptregels. In
de top-100 komen 6 preparaten en in de top-200
41 preparaten voor die niet in het intramurale
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Tabel 1
RECEPTREGELS PER PATIËNT PER LEEFTIJDSCATEGORIE

Leeftijd Aantal receptregels Aantal patiënten Receptregels/patiënt
n = 38.415 n = 13.873

0-9 1194 610 2,0

10-19 926 484 1,9

20-29 2078 1052 2,0

30-39 3181 1407 2,3

40-49 3707 1505 2,5

50-59 5249 2021 2,6

60-69 6881 2243 3,1

70-79 9496 2889 3,3

80-89 5012 1464 3,4

90-99 525 151 3,5

Onbekend 166 47 3,5

Tabel 2
TOP-10 GENEESMIDDELENGROEPEN VOLGENS ATC-INDELING
IN PROCENTEN VAN HET AANTAL RECEPTREGELS

ATC-code Geneesmiddelengroep
1 M01A niet-steroïde anti-inflammatoire en 6,2

antireumatische middelen

2 B01A antithrombotica 4,5

(inclusief laag gedoseerd acetylsalicylzuur)

3 C07A bètareceptorblokkerende stoffen 2,8

4 A02B ulcuspepticummiddelen 2,8

5 H02A corticosteroïden voor systemisch gebruik 2,4

6 H03A thyreomimetica 2,4

7 C10A antilipaemica 2,3

8 C09A ACE-remmers 2,1

9 A06A laxantia 2,1

10 N02B overige analgetica en antipyretica 2,1

(met name paracetamol)

geneesmiddelenformularium zijn opgenomen.
Van 34.888 receptregels konden de

geneesmiddelenkosten worden vastgesteld. Van de
overige regels was dit niet mogelijk omdat bijvoorbeeld
geen of een onjuist aantal eenheden was uitgeschreven.
De kosten werden berekend op basis van de apotheek-
inkoopprijs (excl. BTW) volgens de KNMP-taxe,
exclusief receptregelvergoeding. Deze 34.888 recept-
regels vertegenwoordigden een bedrag van
ƒ 2,89 miljoen; de gemiddelde kosten per receptregel,
voorgeschreven door een medisch specialist uit het
Ziekenhuis Hilversum, bedroegen derhalve ƒ 83,–.

De gemiddelde kosten van een receptregel van een
particulier verzekerde bedroeg ƒ 89,–, voor de
ziekenfondsverzekerde was dit ƒ 80,–.

Tussen de diverse specialismen bestonden grote
verschillen in de gemiddelde kosten per receptregel.
Grote uitschieter was het specialisme urologie met een
gemiddelde receptregelwaarde van ƒ 316,–; die van het
specialisme longziekten bedroeg ƒ 135,–. Voor de
snijdende specialismen lagen de gemiddelde
receptregelwaarden beduidend beneden het
gemiddelde.

De gemiddelde receptregelkosten voor de
verschillende soorten bezoek liepen sterk uiteen. De
regelwaarde voor een herhalingsbezoek op de
polikliniek was 2,5 maal zo hoog als die voor een eerste
bezoek (figuur 2). 

Van de voorgeschreven receptgeneesmiddelen was
24% als generiek voorgeschreven; 76% werd
voorgeschreven als specialité.

Beschouwing
In dit artikel hebben wij verslag gedaan van

voorschrijfgegevens door medisch specialisten bij
ontslag uit de kliniek en bij polikliniekbezoek.
Aangezien bij ziektekostenverzekeraars veelal de
indruk bestaat dat in de gezondheidszorg in het Gooi
een te grote medische en farmaceutische consumptie
bestaat, was het voor het Ziekenhuis Hilversum
interessant na te gaan, of deze ruime consumptie ook
betrekking zou kunnen hebben op de poliklinische en de
ontslagreceptuur. Bevestigd wordt dat wat de
patiëntenpopulatie van het Ziekenhuis Hilversum
betreft de gemiddelde receptregelkosten bij de
poliklinische en de ontslagreceptuur iets boven het
landelijk gemiddelde liggen. In 1999 bedroeg de
landelijk gemiddelde receptregelwaarde voor de
medisch specialist ƒ 75,– [5]; voor de
WTG-geneesmiddelen bedroegen de kosten in de
openbare apotheken in 1999 per voorschrift gemiddeld
ƒ 46,– [6].

Vermeldenswaard is dat in de gemiddelde
regelwaarde van het Ziekenhuis Hilversum ook de door
de urologen voorgeschreven injecteerbare
depothormoonpreparaten voor de behandeling van
gemetastaseerd prostaatcarcinoom zijn opgenomen.
Omdat hier sprake was van een U-bochtconstructie is
inmiddels voor deze dure middelen een andere
procedure afgesproken. Worden de 159 receptregels die



[     ]

P
R

A
K

T
I

J
Kvoor deze preparaten in de registratieperiode waren

uitgeschreven niet meegerekend, dan liggen de
gemiddelde kosten per receptregel van de medisch
specialist van het Ziekenhuis Hilversum op het landelijk
gemiddelde.

Bij vergelijking van de meest voorgeschreven
geneesmiddelen(groepen) met die uit de eerste lijn, is
een duidelijk afwijkend patroon te zien [6, 7]; 
benzodiazepinen, antidepressiva, systemische
antimicrobiële middelen en orale anticonceptiva komen
in de tabellen 2 en 3 niet voor, terwijl deze middelen tot
de meest voorgeschreven geneesmiddelen in de eerste
lijn behoren [7].

Bij een op te starten farmacotherapeutisch
transmuraal overleg kunnen deze overzichten een goede
leidraad zijn bij de prioritering van de te bespreken
onderwerpen.

Over het aantal per patiënt per jaar voorgeschreven
receptregels als poliklinische of ontslagmedicatie kan op
basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan;
evenmin zijn hierover landelijke cijfers bekend. Wel kon
het gemiddelde aantal receptregels per bezoek per
leeftijdscategorie worden bepaald.

In het Ziekenhuis Hilversum wordt intramuraal een
geneesmiddelenformularium gehanteerd; extramuraal
is de medisch specialist tot nog toe niet gebonden aan
formulariumafspraken.

Dit leidt, zoals vaak wel wordt verondersteld, bij de
poliklinische en de ontslagreceptuur niet tot grote
afwijkingen van het klinisch geneesmiddelen-
formularium. Analyse van de niet tot het klinisch
formularium behorende middelen uit de top-200 van
meest voorgeschreven middelen (circa 80% van alle
receptregels) leert, dat het veelal middelen betreft die
specifiek als poliklinische middelen aangemerkt kunnen
worden of middelen uit de cardiovasculaire groep
waarvoor in het klinisch formularium een beperkte
keuze bestaat. Het formularium van het Ziekenhuis
Hilversum is een doorsnee formularium waarin voor de
meeste groepen geneesmiddelen een voorkeur voor
2 tot 3 preparaten wordt uitgesproken.
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Tabel 3
TOP-10 GENEESMIDDELENVOORSCHRIFTEN
OP NAAM GENERIEK PRODUCT IN PROCENTEN
VAN HET TOTAAL AANTAL RECEPTREGELS

Naam generiek product 
1 Naproxen 4,0

2 Levothyroxine 2,4

3 Acetylsalicylzuur laag gedoseerd 2,3

4 Paracetamol 1,9

5 Indifferente oogdruppels 1,8

6 Metoprolol 1,5

7 Acenocoumarol 1,5

8 Furosemide 1,2

9 Diclofenac 1,2

10 Prednison/predisolon 1,2

Figuur 1
Poliklinische recept-

regels onderverdeeld

naar specialismen.

Overige specialismen:

kindergeneeskunde,

psychiatrie, plastische

chirurgie,

anesthesiologie en

neurochirurgie
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interne 
geneeskunde
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longziekten

dermatologie

oogheelkunde

reumatologie

neurologie

heelkunde

keel-, neus-, 
oorheelkunde

urologie

kaakchirurgie

gynaecologie

orthopedie

overige
specialismen

Alhoewel van de voorgeschreven middelen slechts
een kwart generiek werd voorgeschreven, kan bij de
aflevering van deze middelen door de openbare
apotheek de verdeling tussen generiek en specialité
anders komen te liggen. Landelijk werd in 1999 van alle
door openbare apotheken verstrekte geneesmiddelen
40% generiek afgeleverd [6].

Conclusie
Met de registratie van alle poliklinische en

ontslagmedicatie gedurende 4 maanden is een eerste
inzicht verkregen in het voorschrijfgedrag van de
medisch specialisten van het Ziekenhuis Hilversum.

Een analyse van de voorgeschreven middelen kan
gemaakt worden tot op het niveau van de voorschrijver,
zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin.

Duidelijk wordt hoe de samenstelling van het
poliklinisch voorgeschreven geneesmiddelenpakket

0 5 10 15 20 25 30

aantal receptregels (%)
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is en welke afwijkingen er zijn van het intramurale
formularium.

In essentie wijkt het poliklinisch voorgeschreven
geneesmiddelenpakket wat betreft de meest
voorgeschreven middelen niet sterk af van het
intramuraal gehanteerde formularium. Intramurale
formulariumafspraken worden in het Ziekenhuis
Hilversum ook poliklinisch in belangrijke mate gevolgd.

Tevens kan met behulp van een dergelijke registratie
inzicht worden verkregen in de omvang van een
mogelijk vast te stellen budget, waarbij opgemerkt moet
worden dat onduidelijk is in hoeverre de apotheek-
inkoopprijs en de ziekenhuisapotheekinkoopprijs in de
toekomst sterk van elkaar kunnen blijven verschillen.
Dit onderzoek had niet tot doel in te schatten of door het
onderbrengen van de specialistenreceptuur in het
ziekenhuisbudget de in de inleiding genoemde
besparingen gehaald kunnen worden.

Alhoewel geen vergelijkingscijfers bestaan voor het
percentage poliklinisch generiek voorgeschreven
middelen en alleen vergeleken kan worden met de uit de
openbare farmacie verkregen afleverpercentages, lijkt
het erop dat in het Ziekenhuis Hilversum met meer
generiek voorschrijven op kostenniveau nog winst te
behalen valt.

Inzicht in eerstelijnsreceptuur is in ons land al jaren
gebruikelijk en heeft zijn waarde bewezen, zowel ter
ondersteuning van farmacotherapieoverleg als beleid en
(doelmatigheids)onderzoek. Het is van belang dit
inzicht uit te breiden naar poliklinische en intramurale
receptuur, waarbij de gedachte van een farmaceutisch
dossier per patiënt belangrijk is. In het kader van
bovengenoemde doelen is uniformiteit van de registratie
vereist.

Dit onderzoek is een van de eerste onderzoeken die
het voorschrijfpatroon van poliklinische receptuur en
ontslagmedicatie in kaart brengen.

De resultaten zullen gebruikt worden om een
inrichtingsassortiment voor een te openen
poli-apotheek vast te stellen ●
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Figuur 2
Receptregelwaarde

naar soort bezoek

De drijfveer
Bij de gehele
medische staf van
het Ziekenhuis
Hilversum bestond
de bereidheid loyaal
mee te werken aan
een vervolg op het
samen met Prismant
uitgevoerde
onderzoek naar de
opstelling van een
uitvoeringsprotocol
voor registratie van
poliklinische en
ontslagreceptuur.
Hierdoor ontstond
de mogelijkheid het
voorschrijfpatroon
van deze receptuur
in kaart te brengen.
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“Misselijk stuk verdriet, met al je drie pistolen heb je misgeschoten en alle drie zijn ze nu leeg.” Het schuim
stroomde uit mijn mond en misschien was het niet eens alleen schuim. “Rustig maar, er rest je nog een middel,
een kardinaal middel, een bijzonder geliefd Italiaans gerecht – vergiften en chemische stofjes. Je hebt farmaceut
Pavlik nog, hij woont aan het Gagarinplein, dat treft, bibliofiel en huismus Pavlik, die ouwe zeur met z’n 
schelvisogen.”
Pavlik is vast thuis, hij is bezig vergiften en chemische stofjes te mengen, hij bereidt een middel tegen gonorroe –
dat dacht ik en ik klopte aan. “Doe open Pavlik. Geef me iets, iets van waterscheerling, geef me strychnine, het is
voor jou toch ook geen lolletje als ik hier bij jou op de poef aan een beroerte crepeer!” Ik klauterde op zijn poef en
smeekte: “Heb je ook cyaankali? Aceton? Arsenicum? Glauberzout? Sleep het allemaal hierheen, dan gooi ik 
alles bij elkaar en drink het helemaal op, al je essances, al je druppels en pisstof, sjouw het allemaal hierheen.”

Venedikt Jerofejev
Door de ogen van een zonderling
Ingezonden door S. Borgsteede, Groningen
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