
NED TIJDSCHR GENEESKD. 2015;159: A8947 1

KL
IN

IS
CH

E 
PR

AK
TI

JK

Een 90-jarige vrouw werd voor de derde keer in 2 jaar 
tijd opgenomen op de afdeling Interne Geneeskunde 
vanwege een longontsteking. Na ontslag bereikt pati-
ente niet meer het functionele niveau van vóór de 
opname. Vóór opname gebruikt ze 10 geneesmiddelen, 
met name voor cardiovasculaire preventie en behande-
ling van diabetes mellitus. Tijdens de opname is dit 
uitgebreid met osteoporosemedicatie, maagzuurrem-
mers en ijzersuppletie. Patiënte geeft aan dat ze weinig 
plezier meer beleeft aan het leven. De huisarts vindt dat 
voor alle voorgeschreven medicatie op zich een goede 
indicatie bestaat die veelal door richtlijnen wordt 
ondersteund. Toch beseft hij dat het risico op bijwerkin-
gen groot is bij deze patiënte met multimorbiditeit, 
polyfarmacie en een beperkte levensverwachting. En hij 
vraagt zich af of de balans tussen goed doen en schade 
veroorzaken nog wel positief is. De bestaande richtlij-
nen geven hem weinig houvast bij de besluitvorming.

In 2012 verscheen de multidisciplinaire richtlijn ‘Poly-
farmacie bij ouderen’.1 De aanbeveling uit deze richt-
lijn om bij kwetsbare ouderen periodiek een systema-

tische medicatiebeoordeling te doen krijgt inmiddels veel 

Ouderen met multimorbiditeit nemen veelal meerdere chronisch gebruikte medicamenten; preventieve medicatie 
vormt hier een belangrijk onderdeel van.

Naarmate het levenseinde nadert mag verwacht worden dat het aandeel van preventieve medicatie, bijvoorbeeld voor 
cardiovasculaire preventie, afneemt in verhouding tot symptomatische medicatie. In de praktijk blijkt dit echter vaak 
niet zo te zijn.

Hoewel patiënten hier wel voor open staan blijken artsen het moeilijk te vinden om met name preventieve medicatie 
af te bouwen. Een belangrijke reden hiervoor is de onzekerheid over de mogelijke gevolgen van de afbouw van 
medicatie.

Omdat kwetsbare ouderen zelden participeren in geneesmiddelenstudies ontbreken duidelijke gegevens over de 
balans tussen de kans op werkzaamheid en het risico op schade van medicamenteuze behandeling bij deze 
patiëntengroep.

Het gesprek met de patiënt over de wensen en mogelijkheden ten aanzien van medicamenteuze behandeling is de 
basis voor alle verdere stappen en moet onderdeel zijn van de periodieke medicatiebeoordeling.
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navolging. De richtlijn adviseert hierbij gebruik te maken 
van de ‘Systematic tool to reduce inappropriate prescri-
bing’ (STRIP). In deze methodiek optimaliseren de pati-
ent, arts en apotheker samen het medicatiegebruik. Maar 
met de STRIP lijkt met name de analyse van over- en 
onderbehandeling lastig. Hoe bepaal je welke medicatie 
in de laatste jaren van het leven nog zinvol en passend is?

MultIMOrbIdItEIt EN pOlyfarMacIE: wat Is HEt prOblEEM?
Ouderdom gaat vaak gepaard met multimorbiditeit. 
Gemiddeld is er in de eerste lijn bij patiënten ouder dan 
65 jaar met een chronische aandoening sprake van nog 
4-5 andere chronische aandoeningen.2 Polyfarmacie is 
het chronische gebruik van ≥ 5 geneesmiddelen. Het 
percentage mensen met polyfarmacie neemt ook bij de 
85-plussers steeds meer toe.3

Er is echter een keerzijde aan deze ontwikkeling. Het 
oudere lichaam verandert en daarmee ook de mate 
waarin geneesmiddelen door het lichaam worden ver-
werkt; dit wordt de farmacokinetiek genoemd. Er is bij-
voorbeeld kans op een veranderde absorptie en vermin-
derde renale of hepatische klaring van geneesmiddelen. 
Maar ook de reactie van het lichaam op geneesmiddelen, 
de farmacodynamiek, kan veranderd zijn. Dit komt bij-
voorbeeld doordat er minder beschikbare receptoren 
zijn, de gevoeligheid hiervan is veranderd of de stabiliteit 
van homeostatische systemen is afgenomen.4 Het risico 

op interacties tussen geneesmiddelen onderling of tussen 
het geneesmiddel en de aandoeningen neemt toe. Ten 
slotte is de kans op verkeerd gebruik van geneesmiddelen 
zowel door de verminderde cognitie als de complexe 
doseringsregimes niet ondenkbeeldig.
Door al deze factoren neemt ook de kans op bijwerkingen 
toe. Bij kwetsbare ouderen kunnen bijwerkingen het ver-
schil betekenen tussen zelfstandigheid en afhankelijk-
heid, tussen alert of versuft zijn. Ze kunnen aanleiding 
geven tot ernstige complicaties, zoals vallen met bot-
breuken, hartinfarcten, beroertes, trombose of zelfs 
overlijden tot gevolg. Ruim 6% van alle acute ziekenhuis-
opnames van ouderen wordt toegeschreven aan bijwer-
kingen van een geneesmiddel, waarvan ongeveer de helft 
vermijdbaar is.5

Maar niet alleen deze lichamelijke en cognitieve veran-
deringen maken farmacotherapie bij ouderen ingewik-
keld. Ook het veranderende levensperspectief van de 
oudere speelt een belangrijke rol. Omdat de opgetelde 
last van behandelingen aanzienlijk kan zijn wenst niet 
iedere oudere dat alles uit de kast wordt getrokken om de 
kans op langer leven mogelijk te maken. Je houden aan 
wat volgens richtlijnen zou moeten betekent vaak een 
dagtaak aan bezig zijn met je beperkingen.6

Nu richtlijnen steeds meer bepalen wanneer met medi-
catie begonnen zou moeten worden ontstaat een nieuw 
probleem: wanneer stop je met een geneesmiddel dat 
eerder op basis van richtlijnen werd voorgeschreven?

farMacOtHErapIE IN dE laatstE lEvENsjarEN
Geneesmiddelen kunnen qua doelstelling grofweg wor-
den ingedeeld in 3 groepen: curatieve medicatie, midde-
len voor symptoomcontrole (denk aan pijnmedicatie, 
luchtwegverwijders, anti-epileptica en psychofarmaca) 
en middelen voor primaire of secundaire preventie (denk 
aan antihypertensiva, antistolling en cholesterolverla-
gers). Met name de preventieve en symptomatische mid-
delen worden chronisch gebruikt.
Zoals de tabel laat zien is farmacotherapie bij ouderen in 
de eerste lijn vooral gericht op preventie, met name car-
diovasculaire preventie. Naarmate het levenseinde 
nadert mag verwacht worden dat het aandeel van preven-
tieve farmacotherapie zal afnemen en dat van sympto-
matische farmacotherapie zal toenemen (figuur). Uitein-
delijk zal in de terminale fase geen zinvolle bijdrage meer 
kunnen worden verwacht van preventieve farmacothera-
pie en zal alle therapie gericht zijn op symptomen van 
ziekte.7

De behandeldoelen kunnen veranderen wanneer een 
patiënt verschillende fasen doorloopt, van de fase waarin 
de patiënt relatief gezond is via een fase waarin hij of zij 
kwetsbaar is naar uiteindelijk een fase waarin volledig 
palliatieve zorg is geboden. Het doorlopen van deze fasen 

tabEl Geneesmiddelengebruik van patiënten ≥ 65 jaar in de eerste 
lijn*

rang† geneesmiddelengroep rang 
bij alle 
leeftijden

aandeel 65+ 
bij alle leef-
tijden; %

1 inhalatie-sympathicomimetica 

gecombineerd met glucocorticoïd

 1 45

2 cholesterolverlagers  2 62

3 trombocytenaggregatieremmers  5 70

4 maagzuurremmers (protonpompremmers)  3 57

5 inhalatie-parasympathicolytica  6 66

6 selectieve bètablokkers  8 69

7 calciumantagonisten 14 69

8 RaaS-remmers 13 65

9 langwerkende insulines  7 48

10 aCE-remmers 16 67

RaaS = renine-angiotensine-aldosteronsysteem.

* bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen, 2013.

† De rangorde in de eerste kolom is gebaseerd op de uitgave van 

geneesmiddelenkosten bij ouderen.
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kan vele jaren duren. Deze verschuiving door fasen blijkt 
in de praktijk niet altijd te leiden tot een overeenkom-
stige verschuiving van het farmacotherapeutische beleid. 
Veel preventieve medicatie blijkt ook in het eindstadium 
van het leven, bijvoorbeeld bij dementie of kanker, gecon-
tinueerd te worden.8-10

EvIdENcEbasEd gENEEskuNdE als basIs vOOr bEsluItvOrMINg
Volgens de Cochrane Collaboration is evidencebased 
geneeskunde het expliciet, oordeelkundig en consciënti-
eus gebruikmaken van het beste beschikbare bewijs bij 
het maken van een keuze voor de behandeling van een 
patiënt. Evidencebased geneeskunde ontstaat op het snij-
vlak van extern bewijs, klinisch oordeel en ervaring, en 
patiëntvoorkeuren. In de dagelijkse praktijk lijkt het 
externe bewijs, en met name de RCT, echter leidend te 
zijn bij het opstellen van behandelrichtlijnen. De genera-
liseerbaarheid van deze RCT’s naar kwetsbare ouderen is 
discutabel.
De patiënten die wij dagelijks zien voldoen zelden aan de 
inclusiecriteria van geneesmiddelenstudies: ze zijn bij-
voorbeeld ouder en hebben vaker multimorbiditeit. 
Slechts een beperkt deel van de aanbevelingen uit richt-
lijnen die voor ouderen met multimorbiditeit relevant 
zijn blijkt voor deze doelgroep voldoende onderbouwd.1 
Een review van 440 studies naar de behandeling van pati-
enten met diabetes mellitus laat bijvoorbeeld zien dat 
slechts 6 van deze studies specifiek gericht waren op 
ouderen. In bijna 80% van de studies werden patiënten 
met uitgebreide comorbiditeit zelfs uitgesloten van deel-
name.11

De Europese ICH E7-richtlijn uit 1993 stelt dat in onder-
zoeken van geneesmiddelen die specifiek bestemd zijn 
voor ouderen ten minste 50% van de deelnemers 65 jaar 
of ouder moet zijn. Daarnaast moeten geneesmiddelen 
die door ouderen gebruikt kunnen gaan worden bij mini-
maal 100 proefpersonen ouder dan 65 jaar zijn getest. In 
de praktijk blijkt echter dat slechts 1% van de deelnemers 
aan dergelijke studies ouder dan de veel relevantere leef-
tijd van 75 jaar is.12

Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat het verkrij-
gen van informatie omtrent effectiviteit en veiligheid van 
het starten van medicatie bij ouderen met multimorbidi-
teit lastig is. De informatie over de ‘number needed to 
treat’ (NNT), ‘number needed to harm’ en ‘time until 
benefit’ van veel chronisch gebruikte geneesmiddelen bij 
ouderen is vaak onbekend en kan op zijn best uit meta-
analyses van studies geëxtrapoleerd worden.

MINdErEN vaN MEdIcatIE

Er zijn ook maar weinig studies verricht naar de effecten 
van het systematisch stoppen van medicatie bij oude-

ren.13 In de medische literatuur wordt hiervoor de term 
‘deprescribing’ gebruikt. Een review naar de effecten van 
stoppen van medicatie bij patiënten van 65 jaar en ouder 
laat wel zien dat met name antihypertensiva, diuretica, 
antipsychotica en benzodiazepines vaak succesvol 
gestaakt kunnen worden.14

Een recente studie beschrijft dat het stoppen van een 
statine bij oudere patiënten met een geschatte levensver-
wachting van minder dan 1 jaar niet leidt tot eerdere 
sterfte of meer klachten, maar wel tot een licht verbe-
terde ervaren kwaliteit van leven.15

Een beperkt aantal onderzoeken beschrijft het systema-
tisch minderen bij ouderen op basis van een algehele 
medicatiebeoordeling. Zo kon in een onderzoek onder  
70 patiënten 58% van de medicatie (gemiddeld 4,4 medi-
camenten) worden gestaakt. Meer dan 80% van de 
gestaakte middelen werd niet meer hervat binnen de fol-
low-uptermijn van gemiddeld 19 maanden.16 Een nog 
oudere studie bij 124 patiënten laat zien dat van de 247 
gestaakte geneesmiddelen er 47 (19%) hervat moesten 
worden. Bij 26% van de gestaakte geneesmiddelen kregen 
de patiënten onttrekkingsverschijnselen, meestal door 
verergering van het onderliggende ziektebeeld. De 
auteurs adviseren dan ook om wel te trachten het gebruik 
van medicatie te minderen, maar daarbij altijd de effec-
ten hiervan goed te monitoren om tijdig te kunnen her-
starten.17 Het feit dat voor veel preventieve medicatie 
hoge NNT’s gelden maakt omgekeerd dat gemiddeld 
voor deze patiëntenpopulatie het risico op een beroerte 
of hartinfarct na het stoppen van de medicatie slechts 
beperkt verandert.
Stoppen is desondanks niet altijd makkelijk: in een 
onderzoek in 6 Nederlandse huisartsenpraktijken werd 

 

fIguur  verschuiving van farmacotherapie bij patiënten met een beperkte 

levensverwachting. op tijdstip a gaat het doel van de zorg verschuiven richting 

palliatieve zorg. op tijdstip b is het behandeldoel nog enkel gericht op 

palliatieve zorg. alle preventieve medicatie die is gericht op de lange termijn en 

ziekteveranderende medicatie worden dan gestaakt. (aangepast figuur van 

maddison et al.7)

 

vaststelling beperkte
levensverwachting dood

tijdA B

palliatieve en symptoomgerichte
preventieve medicatie

ziekteveranderende medicatie en
preventieve medicatie gericht op
lange termijn
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de farmacotherapie van 562 patiënten die werden behan-
deld voor hypertensie of hypercholesterolemie herbeoor-
deeld op basis van de richtlijn ‘Cardiovasculair risicoma-
nagement’.18 Bij 135 patiënten die het advies opvolgden 
om te stoppen met medicatie bleek na 6 maanden dat bij 
40% het middel hervat was, zonder duidelijke reden.

barrIèrEs vOOr MINdErEN vaN MEdIcatIE
Het stoppen van medicatie blijkt in de praktijk dus lastig. 
Hiervoor zijn veel redenen aan te voeren die veelal 
geclusterd kunnen worden in de volgende domeinen: 
onvoldoende bewust zijn van de problematiek en conse-
quenties van polyfarmacie, inertie of gemakzucht van 
artsen, gebrek aan vaardigheden en verondersteld gebrek 
aan haalbaarheid.19

In een studie onder Nederlandse huisartsen worden bar-
rières beschreven als gevolg van overtuigingen, gebrek 
aan kennis en conflicten met richtlijnen. De onder-
vraagde huisartsen erkennen mogelijk onvoldoende op 
de hoogte te zijn van de problemen die de patiënt met zijn 
medicatie ervaart en de wensen van de patiënt met 
betrekking tot de behandeling. Ook vinden zij het lastig 
om het thema van de beperkte levensverwachting aan te 
snijden. Men wil de patiënt niet het gevoel geven dat hij is 
‘afgeschreven’. Daarnaast maakt het gebrek aan informa-
tie over de balans tussen effectiviteit en veiligheid van 
medicatie bij ouderen het gesprek over medicatieafbouw 
lastig. Het afwijken van adviezen in richtlijnen wordt 
moeilijk gevonden, zowel uit emotioneel (schuldge-
voelens, gevoel geen goede dokter te zijn) als praktisch 
oogpunt (vaak zijn er ook veel ziekenhuisspecialisten 
met eigen richtlijnen betrokken als voorschrijver).20

Studies onder patiënten laten echter zien dat de overgrote 
meerderheid van de patiënten bereid is om te minderen 
met medicatie als de arts dit zou voorstellen.21 Van belang 
is daarbij dat de arts zich bewust is van de barrières of 
kansen bij de patiënt. Zo hebben veel patiënten twijfels 
over de werkzaamheid van de medicatie, angst voor bijwer-
kingen of een weerstand tegen het gebruik van veel genees-
middelen tegelijk. Aan de andere kant zijn patiënten vaak 
angstig voor de consequenties van het stoppen. Onder-
steuning en uitleg door de arts en apotheker en het helder 
bespreken van de stopstrategie, inclusief de mogelijkheid 
weer te starten, blijken de kans op het succesvol staken van 
medicatie die minder bij de levensfase past te vergroten.22

aaNpak
Het minderen van potentieel ongewenste medicatie is 
onderdeel van een systematische medicatiebeoordeling 
en kan dus het best geschieden aan de hand van een stap-
penplan, zoals de STRIP.1 De wensen en mogelijkheden 
van de patiënt vormen daarbij het vertrekpunt van de 
analyse. Daarnaast dienen de arts en apotheker op basis 
van de beschikbare literatuur en eigen kennis een beeld 
te vormen van de geschiktheid van de huidige medicatie 
voor de betreffende patiënt.
Als basis voor het minderen van medicatie kunnen de 
volgende geneesmiddelen als eerste worden bekeken:  
(a) middelen die op de STOPP-lijst staan van de STOPP- 
en START-criteria;23 (b) middelen waartegen de patiënt 
weerstand vertoont; (c) middelen waarvan de therapie-
trouw laag is; (d) middelen waarvan de indicatie (inmid-
dels) afwezig of dubieus is; (e) middelen die nooit onder-
zocht zijn bij dit type patiënt; en (f) middelen die een 
preventief doel dienen wanneer preventie niet meer 
gewenst of realistisch is.
Ook de uitwerking van de medicatieaanpassingen vraagt 
een systematische aanpak.24 Maak samen met de patiënt 
en apotheker een plan over de wijze waarop de medicatie 
afgebouwd gaat worden. Bespreek de verwachtingen van 
de patiënt omtrent de medicatieafbouw en zorg dat deze 
realistisch zijn. Wees helder over de te verwachten winst 
of risico’s. Wij adviseren om bij het afbouwen niet alles 
tegelijk te doen. Beoordeel per medicament of en welke 
ontrekkingsverschijnselen op kunnen treden en stel 
samen met de patiënt hiervoor een monitoringsplan op.

tOt slOt

Het gebruik van geneesmiddelen door ouderen kan 
natuurlijk niet zonder meer als wel of niet zinvol worden 
benoemd. Het staken van medicatie is dan ook geen doel 
op zich. Wel vraagt de toename van met name preven-
tieve farmacotherapie bij ouderen met multimorbiditeit 
en polyfarmacie extra aandacht. Dit geldt niet alleen voor 

▼   lEErpuNtEN  ▼

•	 Bij	veel	ouderen	is	sprake	van	multimorbiditeit	en	
polyfarmacie.

•	 Naarmate	het	levenseinde	nadert	mag	verwacht	worden	
dat het aandeel van preventieve farmacotherapie zal 
afnemen en dat van symptomatische farmacotherapie zal 
toenemen.

•	 Veel	preventieve	medicatie	wordt	ook	in	het	eindstadium	
van het leven, bijvoorbeeld bij dementie of kanker, 
gecontinueerd.

•	 De	richtlijn	‘Polyfarmacie	bij	ouderen’	adviseert	bij	  
kwetsbare ouderen een jaarlijkse medicatiebeoordeling 
om het medicatiegebruik te optimaliseren.

•	 Ouderen	staan	open	voor	initiatieven	tot	  
medicatieafbouw als de arts hiertoe het initiatief neemt.

•	 De	kans	op	klinische	verslechtering	na	medicatieafbouw	is	
gering als dit proces plaatsvindt volgens een duidelijk 
stappenplan en in nauw overleg met de patiënt.
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het maken van keuzes om te beginnen met medicatie, 
maar ook voor het vaststellen van het moment waarop 
ooit gestarte medicatie zou moeten worden gestaakt.
Nadrukkelijk willen wij hierbij aangeven dat heroverwe-
ging van de farmacotherapie zich niet dient te beperken 
tot de palliatieve fase of het laatste levensjaar. Ook in de 
fase van verhoogde kwetsbaarheid voor functieverlies, 
zonder dat dit naar verwachting op korte termijn leidt tot 
overlijden, moet de balans tussen potentiele werkzaam-
heid en schade regelmatig worden getoetst. Alleen door 
nauwe samenwerking tussen arts, apotheker en patiënt 
kan bereikt worden dat de patiënt een farmacotherapeu-
tische behandeling krijgt die aansluit bij zijn levensper-
spectief en wensen en die een optimale balans kent tus-
sen effectiviteit en schade.

In de serie Oud, (g)een probleem? publiceren we het komend jaar een 

groot aantal artikelen over complexe zorg voor ouderen. de serie is deels 

gebaseerd op uitkomsten van het onderzoeksprogramma Nationaal 

programma Ouderen. jacobijn gussekloo, hoogleraar 

huisartsgeneeskunde in het luMc, en Marcel Olde rikkert, hoogleraar 

geriatrie in het radboudumc, vormen de gastredactie.

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
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