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Interventies van een apotheker op een afdeling inwendige geneeskunde

Bedside pharmacy in Zwolle

Een apotheker naast het ziekenhuisbed in plaats van in de zieken-

huisapotheek leidt tot een verdubbeling van het aantal interventies. 

Deze betreffen vooral de farmacotherapeutische zorg: stoppen en 

interacties. Een onderzoek op een afdeling voor interne genees-

kunde.

Onderzoek naar het effect van klinische activitei-
ten van een apotheker op een verpleegafdeling 
(bedside pharmacy) is met name uitgevoerd in de 

Verenigde Staten en de Angelsaksische landen. Uit deze 
onderzoeken blijkt dat de betrokkenheid van een apothe-
ker op een verpleegafdeling leidt tot verbetering van eco-
nomische en klinische eindpunten, zoals geneesmiddelge-
relateerde problemen en morbiditeit [1-3]. In Nederland is 
dergelijk onderzoek tot op heden niet uitgevoerd.

Het hier beschreven onderzoek is opgezet om na te 
gaan of klinische activiteiten van een apotheker op een 
afdeling inwendige geneeskunde leiden tot een toename 
van het aantal apotheekinterventies en tot een wijziging 
van het type en de relevantie van interventies. Secundaire 
uitkomstmaat was de hiermee gepaard gaande tijdsinves-
tering. Er is gekozen voor de inwendige geneeskunde, 
omdat de populatie van een dergelijke afdeling veel 
geneesmiddelen gebruikt (polyfarmaciepatiënten). 
Tevens wordt tijdens opname op een afdeling interne 
geneeskunde lopende medicatie vaak heroverwogen en zo 
nodig aangepast.

Methoden

setting
Het onderzoek is uitgevoerd op een interne verpleeg-

afdeling van een groot perifeer ziekenhuis (Isala klinie-
ken, locatie Sophia, Zwolle). Op de afdeling werkten drie 
gastro-enterologen (twintig bedden), vier algemeen inter-
nisten (twintig bedden) en drie arts-assistenten. Het 

onderzoek liep van 2 februari tot 26 maart 2004 (nulme-
ting) en van 12 april tot 4 juni 2004 (interventieperiode).

Patiënten werden de eerste zeven weken van beide 
perioden geïncludeerd, indien zij op de eerste of op de 
tweede dag van opname minimaal vijf geneesmiddelen 
gebruikten en/of een risicovol geneesmiddel gebruikten 
(zie hieronder). Patiënten werden geëxcludeerd indien zij 
minder dan drie dagen opgenomen waren. Patiënten wer-
den na inclusie gedurende de gehele opnameperiode 
gevolgd.

onderzoeksopzet
Het onderzoek was observationeel en niet-gerandomi-

seerd, bestaande uit een nulmeting en een interventieme-
ting.

De interventie bestond uit actieve deelname van een 
apotheker aan de individuele farmacotherapeutische 
patiëntenzorg op de verpleegafdeling. De apotheker 
werkte volgens een speciaal voor dit onderzoek opgezet 
model.

Uitkomsten voor en na invoering van het model wer-
den met elkaar vergeleken.

model
Het toegepaste model is ontwikkeld op basis van een 

ASHP ‘Clinical skills’-module [4] en bestond uit de aspec-
ten: informatievergaring, farmacotherapeutische toetsing 
en deelname aan visites en rondes. Bij de farmacothera-
peutische toetsing kwamen onder andere de volgende 
punten aan bod: verband tussen farmacotherapie en medi-
sche problemen, geneesmiddelselectie, doseerschema 
(eventueel met farmacokinetische monitoring), 
(pseudo)dubbelmedicatie, bijwerkingen en interacties.

uitkomstmaten: apotheekinterventies (aantal, 
type en relevantie) en tijdsinvestering
Apotheekinterventies werden vastgelegd middels een 

interventieformulier. Interventies werden bij invoer in 
een Access-programma getypeerd volgens tabel 1. De rele-
vantie van de interventies werd achteraf bepaald door 
twee onafhankelijke, externe experts op basis van een 
tweedimensionale beoordelingsmethode van Overhage 
e.a. [5]. In tabel 2 staan de codes voor deze beoordeling.
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Kernpunten

•  Aanwezigheid van een apotheker op een afdeling 

inwendige geneeskunde vergroot het aantal interventies; 

ook de gemiddelde relevantie van de interventies neemt 

toe.

•  Een internist/klinisch farmacoloog en een apotheker geven 

verschillende beoordelingen van de zwaarte van de 

interventies.

•  Deze extra controle gaat gepaard met extra tijdbesteding. 

De kosteneffectiviteit is nog niet onderzocht.
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Beoordeling gebeurde op basis van de omschrijving 
van de interventie, het medicatieoverzicht en de ontslag-
brief.

Gedurende vier weken van de interventiemeting is 
een tijdsmeting gedaan.

definities
(Apotheek)interventie. Een interventie is het actief han-

delen door een apotheker of een apothekersassistent naar 
aanleiding van het voorschrijven van een arts. Een over-
zicht van typen interventies staat in tabel 1.

Lijst van risicovolle geneesmiddelen. Bij het opstellen van 
deze lijst is gebruikgemaakt van een artikel van McLeod 
[6], een Canadese lijst [7] en gegevens van het WINAp 
[8]. Aangezien de helft van de populatie uit gastro-entero-
logiepatiënten bestond, zijn cisapride, azathioprine en 
ciclosporine toegevoegd. Risicovolle middelen die buiten 
het formularium vielen, zijn niet opgenomen.

gegevensanalyse
Gegevens zijn vanuit Microsoft Access 1997 overgezet 

naar SPSS versie 10.
Bij vergelijking van variabelen uit beide perioden is 

gebruikgemaakt van een chi-kwadraat-test indien de varia-
bele categoriaal was en van een T-toets bij nominale varia-

Tabel 1

Typen interventies

Voorschrijffout

Dubbelmedicatie

Onjuiste doseervorm

Onjuiste doseerfrequentie of gebruiksaanwijzing

Onjuiste toedienroute

Ontbreken sterkte, frequentie en doseervorm

Ontbreken belangrijke informatie, of onleesbaarheid

Distributie en logistiek

Fout in systeem of communicatie

Formulariumbeleid

Substitutiebeleid

Toestaan van niet-formulariumgeneesmiddel

Farmacotherapeutische zorg

Toevoegen geneesmiddel

Probleem bij ontslag

Stoppen geneesmiddel

TDM

Wijziging dosering

Bijwerking

Allergie

Geneesmiddeleninteractie

Geneesmiddelenswitch

Leveren informatie

Omzetting intraveneus naar oraal

Geneesmiddel door sonde

De interventies zijn getypeerd op basis van artikelen van 

Kucukarslan e.a. [1] en Overhage e.a. [5]

Figuur 1

Type interventie
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Tabel 2

Codes voor interventieoordelen

Ernst fout/gebeurtenis Relevantie interventie

A potentieel letaal 1 extreem relevant

B serieus 2 zeer relevant

C relevant 3 relevant

D minimaal 4 enigszins relevant

E geen fout 5 geen relevantie

6 verkeerde afhandeling

Z geen interventie 99 toestaan niet-formularium-

geneesmiddel (ZA) en geen  

interventie

belen. Voor het bepalen van de mate van overeenkomst 
tussen de beoordeling van de externe experts, is met een 
spreadsheet de gewogen kappa-coëfficiënt berekend. 
Kappa loopt van 0 tot 1, waarbij een kappa van 0,8-1 een 
goede overeenkomst inhoudt en een kappa van 0,6-0,8 
een substantiële overeenkomst betekent.

Resultaten

patiëntgegevens
Tabel 3 laat de patiëntgegevens uit beide onderzoeks-

groepen zien. De groepen verschilden enigszins van 
elkaar wat betreft leeftijd en aantal geneesmiddelen bij 
opname.

aantal interventies
Het aantal interventies (tabel 4) in de interventie-

periode was ruim tweemaal zo groot als in de nulmeting.  
Waar in de nulmeting 8% van de receptregels resulteerde 
in een interventie, liep dit in de interventieperiode op tot 
15,2%. In de controleperiode werd bij 41% van de patiënten 
geen interventie uitgevoerd, in de interventiemeting was 
dit 24%. Opvallend was dat vooral het aantal patiënten  
met meer dan twee interventies sterk toenam (11% versus 
38%).
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type interventie
In de interventieperiode zijn andere typen interven-

ties (figuur 1) gedaan. Het meest in het oog springt de 
forse toename van interventies betreffende de farmaco-
therapeutische zorg. Feitelijk is deze groep verantwoorde-
lijk voor het verschil in interventies tussen nulmeting en 
interventieperiode. In tabel 5 zijn de farmacotherapeuti-
sche interventies nader opgesplitst naar soort interventie. 
Wat vooral opvalt, is het aantal keren dat geïntervenieerd 
is door een geneesmiddel te laten stoppen (25 keer).

relevantie interventies
De beoordelingen van beide experts kwamen slecht 

overeen wat betreft score A-E en score 1-5 (gewogen κA-E 

= 0,30 en gewogen κ1-5 = 0,20). De beoordelingen van 
internist/farmacoloog en ziekenhuisapotheker zijn daarom 
apart van elkaar gepresenteerd in tabel 6. Omdat het ver-
schil tussen nulmeting en interventieperiode met name 
veroorzaakt is door de farmacotherapeutische interventies 
in de interventieperiode, zijn eveneens de resultaten van 
deze subgroep weergegeven. Beoordelingen zijn gegroe-
peerd naar relevantie. De internist/farmacoloog oordeelde 
meestal lager.

Bij beide beoordelaars is een zelfde verschuiving zicht-
baar. Deze verschuiving is voor beide beoordelaars statis-
tisch significant (pz.apo <0,001; pint = 0,045). In beide 
beoordelingen vindt een sterke toename van het aantal 
extreem relevante tot zeer relevante interventies plaats  

Tabel 3

Patiëntgegevens

Kenmerk Nulperiode Interventieperiode p-waarde

(n = 79) (n = 84)

Geslacht 

• man 32 (41%) 25 (30%) 0,151 

• vrouw 47 (59%) 59 (70%)

Specialisme 

• algemene interne geneeskunde 42 (53%) 48 (57%) 0,610 

• gastro-enterologie 37 (47%) 36 (43%)

Verblijf na ontslag 

• verpleeg/verzorgingshuis 5 (6%) 11 (13%) 0,273 

• andere afdeling 4 (5%) 4 (5%)

• overleden 3 (4%) 7 (8%)

• thuis 67 (85%) 62 (74%)

Patiënt met risicovolle geneesmiddelen 31 (39%) 35 (41%) 0,534 

Leeftijd [gemiddelde (SD)] 67 (16,7) 72 (14,8) 0,072 

Opnameduur [gemiddelde (SD)] 14 (8,5) 14 (10,3) 0,875 

Receptregels [gemiddelde (SD)] 13,0 (8,3) 13,5 (7,2) 0,684 

Geneesmiddelen [gemiddelde (SD)]

• bij opname 5,6 6,9 0,021 

• bij ontslag 5,9 (3,3) 6,2 (4,0) 0,527 

• gestart tijdens opname 5,9 (4,2) 4,8 (3,7) 0,088 

• gestaakt tijdens opname 5,3 (5,3) 4,7 (5,1) 0,526 

 getoetst met Pearson Chi Square

 getoetst met T-toets

Tabel 4

Interventies
Nulperiode Interventieperiode p-waarde 

Interventies

• aantal 82 173 < 0,001

• aantal/receptregels (%) 8,0 15,2

Patiënten met interventies 

0 interventies 32 (41%) 20 (24%) 0,001

1 interventie 25 (32%) 21 (25%)

2 interventies 13 (17%) 11 (13%)

3 of meer interventies 9 (11%) 32 (38%)

  getoetst met Pearson Chi Square
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(A1 tot C2). Dit geldt ook voor de relevante interventies 
(B3 tot C4). Het aantal interventies met weinig tot geen 
relevantie neemt verhoudingsgewijs af.

Voor de farmacotherapeutische interventies uit de 
interventieperiode is het verschil nog wat groter (tabel 6).

Beide beoordelaars oordelen dat er in de interventiepe-
riode meer interventies verkeerd zijn afgehandeld. Maar 
dit betrof slechts in 1 geval een gebeurtenis die significant 
was (code C).

Tot slot is door de beoordelaars bij een aantal interven-
ties aangegeven dat het eigenlijk geen interventie betrof. 
Over dit oordeel bestond tussen beide beoordelaars geen 
uniformiteit; deze interventies zijn dan ook niet verwijderd 
uit het totaal.

tijdsmeting
Gemiddeld besteedde de apotheker ruim vier uur per 

dag aan gemiddeld 24 patiënten, waaronder dagelijks twee 
of drie nieuwe opnames. Vinden van informatie was tijdro-
vend (19% van de tijd). 29% van de tijd ging op aan deel-

name aan de visites. De organisatie van het werk nam een 
kwart van de tijd in beslag (alle administratieve zaken wer-
den door de apotheker zelf gedaan).

Een belangrijk onderdeel van het model was de farma-
cotherapeutische toetsing. Deze nam 22% van de tijd in 
beslag.

Tabel 7 laat een samenvatting van de tijdsmeting zien.

Beschouwing
Met dit onderzoek is aan de hand van interventies een 

model getoetst waarbij een apotheker interventies uit-
voerde op een grote afdeling inwendige geneeskunde. Er 
vond een verdubbeling van het aantal interventies plaats ten 
opzicht van de uitgangssituatie (82 versus 173 interventies). 
Daarnaast vond een verschuiving plaats van het type inter-
ventie; met name farmacotherapeutische interventies wer-
den veel vaker gedaan (12 versus 98). Opvallend was dat 
26% hiervan bestond in het laten stoppen van medicatie.

De interventies die plaatsvonden in de interventie-
periode werden als relevanter beoordeeld door de twee 

Tabel 5

Farmacotherapeutische interventies

Interventie Nulmeting Interventie- 

periode

Toevoegen geneesmiddel 9

Potentieel probleem bij ontslag 4

Stoppen geneesmiddel 25

TDM 3

Wijziging dosering 6

Bijwerking 2

Allergie 2

Geneesmiddeleninteractie 11 25

Geneesmiddelenswitch 1 7

Leveren achtergrondinformatie 8

Omzetting intraveneus naar oraal 6

Geneesmiddel door sonde 1

Totaal 12 98

Tabel 6

Beoordeling
Farmacoloog/internist Ziekenhuisapotheker

Beoordeling Nulmeting

(n = 82)

Interventie- 

periode

(n = 173)

Farmaceutische  

interventies

(n = 98)

Nulmeting

(n = 82)

Interventie- 

periode

(n = 173)

Farmaceutische  

interventies

(n = 98)

Extreem tot zeer relevant (A1-C2) 1 (1%) 6 (3%) 4 (4%) 1 (1%) 14 (8%) 11 (11%)

Relevant (B3-C4, D3 & E3) 13 (16%) 46 (27%) 30 (31%) 11 (13%) 69 (40%) 45 (46%)

Weinig tot geen relevantie (C5, D4-

E5)

59 (72%) 107 (62%) 54 (55%) 68 (83%) 81 (47%) 36 (37%)

Verkeerde afhandeling (B6-E6) 6 (7%) 12 (7%) 8 (8%) 2 (2%) 4 (2%) 3 (3%)

Geen interventie 3 (4%) 2 (1%) 2 (2%) 0 (0%) 5 (3%) 3 (3%)

Tabel 7

Tijdsbesteding

Gemiddelde over week 4-7

Visite en rondes

• gastro-enterologie (1-2 visites per week) 2,8 uur/week

• algemeen (1-2 visites per week) 3,2 uur/week

Farmacotherapeutische toetsing 4,4 uur/week

Informatie verzamelen

• computersystemen 0,9 uur/week

• verpleegkundige status 2,9 uur/week

• artsenstatus 0,1 uur/week

Receptcontrole + signaalbewaking 0,7 uur/week

Organisatie 

• werk 2,6 uur/week

• onderzoek 2,8 uur/week

Totale besteding per week 20,2 (0,56 fte)

Gemiddelde besteding per werkdag 4,7 uur

Aantal nieuwe patiënten per week 11

Aantal patiënten per werkdag 24

Opmerkingen 3 visites gemist door feestdagen

  patiëntenzorg 
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beoordelaars. Er was weinig consistentie tussen de scores 
van beide beoordelaars; mogelijk mede vanwege het ach-
teraf moeten beoordelen van de relevantie van de interven-
tie. In het scoringsmodel worden suggesties gedaan voor 
standaard combinaties (bijvoorbeeld B2 voor testdosis 
intraveneuze infusie). Voor het vergroten van de consi-
stentie zou het nodig kunnen zijn deze suggesties te ver-
duidelijken en eventueel uit te breiden. De internist/kli-
nisch farmacoloog beoordeelde de interventies gemiddeld 
gezien als minder relevant. Het is uit de literatuur bekend 
dat artsen apotheekinterventies lager waarderen [5].

Het toepassen van het model kostte ruim vier uur per 
dag voor ongeveer 24 patiënten (omgerekend 0,6 fte). Het 
vermoeden bestaat dat met meer ervaring op dit gebied en 
(betere) integratie van de werkzaamheden van de afde-
lingsapotheker in de dagelijkse apotheekroutine aanzien-
lijke tijdswinst te behalen valt. Niettemin is in een recent 
gepubliceerd Amerikaans onderzoek voorgerekend dat 
voor het 100% dekkend krijgen van de vijf belangrijkste kli-
nische activiteiten (waaronder ook medical rounds participa-
tion en clinical pharmacists) in de Verenigde Staten een toe-
name van 32% aan (ziekenhuis)apothekers nodig zou zijn 
(gemiddeld 3,3 fte apotheker per Amerikaans ziekenhuis) 
[9].

Omdat in dit onderzoek de eventueel voorkómen 
schade aan de patiënt niet onderzocht is, valt geen uit-
spraak te doen over een eventuele kosteneffectiviteit van 
de toegepaste methode.

Een beperking van het onderzoek was, dat tijdens het 
onderzoek één apotheker op de afdeling actief was. De 
resultaten zijn daarmee ‘operator’-afhankelijk. Daarnaast is 
niet gebruikgemaakt van time series analysis om te corrige-
ren voor tijdsafhankelijke trends (seizoensinvloeden). Het 
lijkt onwaarschijnlijk dat aantal en type interventies beïn-
vloed zijn door andere factoren dan de aanwezigheid van 
de apotheker op de afdeling, maar dit is niet geheel uit te 
sluiten.

Conclusie
De conclusie van het onderzoek is dat het toepassen 

van een model waarbij de apotheker aanwezig is op een 
interne verpleegafdeling, vergeleken met de normale situa-
tie, leidt tot een verdubbeling van het aantal interventies, 
met name met betrekking tot farmacotherapeutische zorg.

Deze interventies worden tevens als relevanter beoor-

deeld. Het toepassen van het model (op een afdeling met 
veertig bedden) kostte omgerekend 0,6 fte extra.

Aanvullend onderzoek is nodig om te bepalen of een 
dergelijke tijdsinvestering kosteneffectief is. Daarnaast zou 
gekeken moeten worden naar mogelijke aanpassingen in 
het model, zodat dezelfde interventies in minder tijd gedaan 
kunnen worden. Ook zou gezocht kunnen worden naar 
mogelijkheden om apothekersassistenten in te  
zetten ●
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