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Pilot-studie naar incidentie en determinanten van geneesmiddelgerelateerde 
ziekenhuisopnames

Een vermijdbaar probleem?
Begin 2006 is het HARM-onderzoek begonnen naar de omvang van 

de problematiek van geneesmiddelgerelateerde ziekenhuis-

opnames in Nederland. Een pilot-onderzoek in het Diakonessenhuis 

Utrecht toonde aan dat geneesmiddeltoxiciteit een belangrijke  

aanleiding is voor ziekenhuisopnames.

Geneesmiddelen worden regelmatig voor zieken-
huisopnames verantwoordelijk gehouden. Tot 
nu toe zijn in Nederland slechts twee onderzoe-

ken uitgevoerd naar geneesmiddelgerelateerde zieken-
huisopnames [1, 2]. Beide onderzoeken betroffen kleine 
populaties en zijn daardoor niet representatief voor de 
totale Nederlandse populatie. Internationaal ontbreekt het 
aan grote prospectieve studies waarbij naast incidentie en 
vermijdbaarheid ook risicofactoren in kaart worden 
gebracht.

Op initiatief van de NVZA is begin 2006 een onder-
zoek gestart naar de omvang van de problematiek van 
geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames in 
Nederland. Bij dit onderzoek, intussen bekend onder het 
acroniem HARM (Hospital Admissions Related to 
Medication), ligt de nadruk op het achterhalen van infor-
matie over vermijdbare ziekenhuisopnames.

Om de haalbaarheid te verifiëren is aan het HARM-
onderzoek een pilot-onderzoek voorafgegaan. De doelstel-
ling van dit pilot-onderzoek was het in kaart brengen van 
incidentie, vermijdbaarheid, determinanten en kosten van 
geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames in het 
Diakonessenhuis Utrecht.

Methoden
Het betreft een prospectief follow-up-onderzoek.  

Van september 2005 tot februari 2006 zijn op 57 dagen alle 
acute opnames gescreend op een geneesmiddelgerela-
teerde oorzaak. Patiënten jonger dan 18 jaar en obstetrie-

patiënten zijn van deelname uitgesloten.
Met behulp van een triggerlijst en het ziekenhuis-

informatiesysteem, is via statusonderzoek actief gezocht 
naar opnames die zijn veroorzaakt door intrinsieke  
(bijwerkingen) of extrinsieke (medicatiefouten) toxiciteit 
van geneesmiddelen. Indien de behandelaar een relatie 
met een geneesmiddel vermoedde of niet kon uitsluiten, 
werd de opname geclassificeerd als geneesmiddelgerela-
teerd. De causaliteit van deze relatie werd beoordeeld met 
het algoritme van Kramer [3]. De vermijdbaarheid is 
beoordeeld volgens het algoritme van Shumock [4]. 
Daarnaast vond classificatie plaats volgens het door de 
NVZA geadopteerde classificatiesysteem voor medicatie-
fouten [5]. De beoordelingen zijn onafhankelijk verricht 
door twee apothekers. Over de gevallen waarin verschil 
optrad, is in onderling overleg consensus bereikt.

De incidentie van (vermijdbare) geneesmiddelgerela-
teerde ziekenhuisopnames is bepaald door het aantal 
gevonden geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames 
te delen door het totale aantal ziekenhuisopnames exclu-
sief patiënten jonger dan 18 jaar en obstetriepatiënten.

Om de relatie tussen vermijdbare geneesmiddel-
gerelateerde ziekenhuisopnames en determinanten te  
leggen, is een nested case-control design gebruikt. Casussen 
waren patiënten die zijn opgenomen vanwege een  
vermijdbaar geneesmiddelgerelateerd probleem. 
Patiënten van dezelfde leeftijd (± 5 jaar) en geslacht die 
werden opgenomen voor een electieve ingreep zijn als 
controle geselecteerd.

Na inclusie zijn de volgende determinanten in kaart 
gebracht: comorbiditeit, polyfarmacie en aantal zieken-
huisopnames, behandelaren en therapietrouw in het jaar 
voor opname. Tevens zijn de volgende effectmaten  
verzameld: aantal (IC-)verpleegdagen, afloop en schatting 
van de directe kosten.

toestemming
Toestemming voor opvragen en gebruiken van alle 

gegevens vond plaats conform de Gedragscode 
Gezondheidsonderzoek [6]. Het onderzoek is goed-
gekeurd door de Medisch-Ethische Toetsing Onderzoek 
Patiënten en Proefpersonen.
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Kernpunten

● Geneesmiddeltoxiciteit was met 5,9 % van alle acute 
opnames een belangrijke opnamereden.

● Hiervan was bijna de helft vermijdbaar.
● Het grootste gedeelte van de opnames (64 %) vond 

plaats op de afdeling Interne geneeskunde.
● De therapeutische klassen trombocytenaggregatierem-

mers, oncolytica en orale anticoagulantia waren het 
vaakst betrokken bij de geneesmiddelgerelateerde 
opnames.
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nanten ‘comorbiditeit’, ‘geneesmiddelen in jaar voor 
opname’, ‘aantal opnames in jaar voor opname’, ‘aantal 
behandelaren in jaar voor opname’ en ‘therapietrouw’ niet 
significant (tabel 2). ‘Polyfarmacie (≥ 5 geneesmiddelen)’ 
is de enige determinant met een significant effect.

effectmaten
De casussen (11 ± 14 dagen) zijn gemiddeld 5  

(95%-betrouwbaarheidsinterval 1-8) dagen langer opgeno-
men dan de controles (7 ± 4 dagen). Bij 5 geneesmiddel-
gerelateerde opnames, waarvan 4 vermijdbaar, was  
behandeling op de IC-afdeling noodzakelijk.

Het merendeel (71 %) van de casussen herstelde  
volledig. In 9 gevallen was sprake van restschade bij  
ontslag. Daarvan was in 8 gevallen sprake van milde  
klachten van vermoedelijk tijdelijke aard. In 1 geval was 
sprake van blijvende invaliditeit. 5 patiënten, van wie de 
opname in 3 gevallen als vermijdbaar is beoordeeld,  
overleden tijdens opname. In 3 gevallen werd een relatie 
tussen de geneesmiddelgerelateerde opname en de reden 
van overlijden niet waarschijnlijk geacht.

Door de kosten van Spoedeisende Hulp (€ 139,– per 
bezoek), verpleegdagen (€ 337,– per dag) en IC-verpleeg-
dagen  
(€ 1684,– per dag) bij elkaar op te tellen, zijn de totale kos-
ten van vermijdbare geneesmiddelgerelateerde opnames in 
de onderzochte periode geraamd op  
€ 138.764,– [7]. (volgens de Handleiding voor kostenonder-
zoek 2004 van het College voor zorgverzekeningen). 
Middels extrapolatie kunnen de kosten van vermijdbare 
geneesmiddelgerelateerde opnames op jaarbasis worden 
geschat op € 888.576,–.

Beschouwing
De in dit onderzoek gevonden incidentie is lager dan 

de door Beijer e.a. [8] – op basis van lineaire extrapola-

statistische analyse
De gegevens zijn verwerkt met behulp van Microsoft 

Excel 2003 en Access 2000 en statistisch geanalyseerd 
met SPSS versie 11.5. Voor de analyse van de determinan-
ten is gebruikgemaakt van univariate, conditionele, logisti-
sche regressie.

Resultaten
In totaal vonden 3935 (1940 electieve en 1995 acute) 

opnames plaats. Na exclusie van kinderen (< 18 jaar) en 
obstetriepatiënten bleven 2508 (1434 electieve en  
1074 acute) opnames over, waarvan 64 als ‘geneesmiddel-
gerelateerd’ gescoord zijn. 1 patiënt gaf geen toestemming 
voor inclusie. De incidentie is berekend op 3 % van het 
totaal aantal opnames en 6 % van het totaal aantal acute 
opnames. Figuur 1 geeft de incidenties van de opnames per 
specialisme.

De causaliteit is bij 18 (29 %) patiënten als ‘mogelijk’, 
bij 42 (67 %) als ‘waarschijnlijk’ en bij 3 (5 %) als ‘zeker’ 
beoordeeld. Bijna de helft (31 casussen) is als vermijdbaar 
beoordeeld.

Van de 63 geneesmiddelgerelateerde opnames waren 
31 opnames het gevolg van alléén intrinsieke toxiciteit. 6 
opnames waren het gevolg van alléén extrinsieke toxiciteit. 
In 25 gevallen was sprake van beide. 1 opname liet zich niet 
classificeren. Van de 31 opnames die zijn veroorzaakt door 
medicatiefouten, zijn in 23 gevallen een of meer voor-
schrijffouten gescoord. Een toedienfout (therapieon-
trouw) stond aan de basis van 8 opnames.

In tabel 1 staan geneesmiddelengroepen die het meest 
frequent bij opname betrokken waren.

determinanten vermijdbare 
geneesmiddelgerelateerde opname
De odds ratio ‘opgenomen vanwege een vermijdbaar 

geneesmiddelgerelateerd probleem’ is voor de determi-
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Figuur 1

Incidentie van geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames per specialisme
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Tabel 2

Invloed van determinanten op het vóórkomen van vermijdbare geneesmiddelgerelateerde opnames

Determinanten Casussen

(n = 31)

Controles

(n = 31)

Univariate odds ratio

(BI95)  

Comorbiditeit

• 0-1 aandoeningen 7 13 referentiecategorie

• ≥ 2 aandoeningen 24 15 2,5 (0,8-8,0)

Aantal geneesmiddelen bij opname

• 1 ≤ 4 10 19 referentiecategorie

• ≥ 5 (polyfarmacie) 21 12 4,0 (1,1-14,2)

Geneesmiddelen in jaar voor opname

• 0 ≤ 10 15 23 referentiecategorie

• > 10 16 8 3,0 (1,0-9,3)

Aantal opnames in jaar voor opname

• 0 17 24 referentiecategorie

• ≥ 1 14 7 2,3 (0,8-6,7)

Aantal behandelaren in jaar voor opname

• 1-2 5 9 referentiecategorie

• ≥ 3 26 22 2,3 (0,4-11,9)

Therapietrouw n = 116 n = 80

• ja 71 56 referentiecategorie

• nee 45 24 1,3 (0,8-2,0)

 BI95: 95%-betrouwbaarheidsinterval
  Aantal geneesmiddelen met berekende refill rate. Bij een refill rate < 0,8 of > 1,2 is sprake van therapieontrouw (de refill rate is de theoretische gebruiks-

duur gedeeld door de tijdsperiode tussen afleveringen).

Tabel 1

Geneesmiddelen en geneesmiddelenklassen betrokken bij geneesmiddelgerelateerde opnames

Geneesmiddelenklasse Aantal (%) Vermijdbaar (%) Geneesmiddelen Reden opname 

Trombocytenaggregatieremmers 12 (19) 4 (6) acetylsalicylzuur (9), clopidogrel (3),  

carbasalaatcalcium (2) 

gastro-intestinale bloeding (7),  

hematoom, cerebrovasculaire  

bloeding, anafylactische reactie,  

gastritis, myocardinfarct*

Oncolytica 11 (18) 0 (0) cyclofosfamide (5), doxorubicine (3), 

epirubicine (3), docetaxel (3),  

carboplatin (2), fluorouracil (2),  

cisplatine (1), etoposide (1),  

paclitaxel (1), rituximab (1),  

vincristine (1)

pneumonie (3), (neutropene) koorts 

(4), anemie, misselijkheid, braken, 

obstipatie, diarree

Cumarinederivaten 10 (16) 6 (10) acenocoumarol (9), fenprocoumon (1) gastro-intestinale bloeding (5),  

hematoom (3), cerebrovasculaire 

bloeding, longembolie  

Orale bloedglucoseverlagende 

middelen en insulines

7 (11) 7 (11) insuline (5), metformine (3),  

glimepiride (2)

ontregelde diabetes mellitus  

(hypoglykemie) 

Bètablokkers 6 (10) 4 (6) metoprolol (3), sotalol (2),  

atenolol (1), timolol (1)

collaps (2), hartfalen, hypertensie  , 

bradycardie, atriumfibrilleren* 

Diuretica 6 (10) 6 (10) bumetanide (3), furosemide (2),  

hydrochloorthiazide (1),  

chloorthalidon (1)

hartfalen (2)  , dehydratie (2),  

hyponatriëmie, hypertensie* 

NSAID’s 4 (6) 3 (5) diclofenac (2), diclofenac +  

misoprostol (1), ibuprofen (1)

gastro-intestinale bloeding (4)

Opiaten 2 (3) 2 (3) morfine (1), tramadol (1) verminderde aanspreekbaarheid,  

constipatie

Corticosteroïden 2 (3) 1 (2) prednisolon (2) gastro-intestinale bloeding,  

pneumonie

Hartglycosiden 2 (3) 2 (3) digoxine (2) digoxine-intoxicatie, collaps

  Opname waarbij sprake was van extrinsieke geneesmiddelentoxiciteit
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tie van mondiale gegevens – berekenende 8 % van het 
totaal aantal opnames, maar hoger dan in recent gepubli-
ceerd Nederlands retrospectief databaseonderzoek werd 
aangetroffen (2 % van het totaal aantal acute opnames) [9]. 
Verschillen in onderzoeksmethoden en onderzoekspopu-
laties kunnen deze verschillen verklaren. In de meta-ana-
lyse van Beijer e.a. lijken studies met betrekking tot opna-
mes van beschouwende specialismen 
oververtegenwoordigd te zijn [8]. Ons onderzoek laat zien 
dat de verschillen in incidentie tussen specialismen groot 
zijn. Hierdoor zal de door Beijer e.a. berekende incidentie 
vermoedelijk een overschatting zijn. In ons onderzoek is 
bijna de helft van de geneesmiddelgerelateerde opnames 
als vermijdbaar beoordeeld. Dit is hoger dan de 29 % die 
Beijer e.a. vonden in hun meta-analyse [8]. De teruggevon-
den geneesmiddelenklassen corresponderen in grote lij-
nen met de resultaten van recent onderzoek [10-12].

Alhoewel er geen significante relatieve risico’s gevon-
den zijn voor de determinanten ‘comorbiditeit’, ‘genees-
middelen in jaar voor opname’, ‘aantal opnames in jaar 
voor opname’, ‘aantal behandelaren in jaar voor opname’ 
en ‘therapietrouw’, suggereren de gevonden waarden een 
mogelijke positieve relatie tussen deze determinanten en 
vermijdbare geneesmiddelgerelateerde opnames. 
‘Polyfarmacie (≥ 5 geneesmiddelen)’ was de enige deter-
minant die bij univariate, conditionele, logistische regres-
sie een significant effect liet zien.

In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat electieve opna-
mes per definitie niet-geneesmiddelgerelateerd zijn. Dat 
ook hier geneesmiddelgerelateerde opnames voorkomen, 
is niet uit te sluiten.

Een van de gegevensbronnen in deze studie is de medi-
catiehistorie van het jaar voor opname, aangevraagd bij de 
openbare apotheek. Deze historie is onder andere gebruikt 
ter beoordeling van de determinanten therapietrouw en 
aantal geneesmiddelen bij opname. De medicatiehistorie 
hoeft niet te corresponderen met het werkelijke gebruik 
van deze geneesmiddelen. In het HARM-onderzoek zal 
gekeken worden in welke mate dit overzicht met het daad-
werkelijke gebruik correspondeert.

Een voordeel van dit onderzoek is het prospectieve 
karakter. Samen met de arts wordt proactief de causale 
relatie (vast)gelegd. Bij retrospectief onderzoek is door het 
missen van relaties en het gebrekkig documenteren van 
geneesmiddelgerelateerde opnames vaak sprake van een 
onderschatting van het probleem.

Conclusie
De gegevens van het pilot-onderzoek laten zien dat in 

het Diakonessenhuis Utrecht 3 % van het totale aantal 
opnames en 6 % van het aantal acute opnames geneesmid-
delgerelateerd is. Geneesmiddeltoxiciteit is daarmee een 
belangrijke opnamereden, waarvan bijna de helft vermijd-
baar is. Het grootste gedeelte van de opnames (64 %) vond 
plaats op de afdeling Interne geneeskunde. De therapeuti-
sche klassen trombocytenaggregatieremmers, oncolytica 
en orale anticoagulantia waren het vaakst betrokken bij de 
geneesmiddelgerelateerde opnames.

Alhoewel niet significant – met uitzondering van de 
determinant polyfarmacie – suggereren de gevonden rela-
tieve risico’s een mogelijke relatie tussen de vooraf gedefi-
nieerde determinanten en de kans opgenomen te worden 

vanwege een vermijdbaar geneesmiddelgerelateerd pro-
bleem. De grote landelijke studie, waarvan de resultaten in 
november 2006 verwacht worden, zal laten zien hoe deze 
resultaten zich verhouden tot de resultaten van de andere 
participerende ziekenhuizen ●
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