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Samenvatting

Samenvatting

Schizofrenie is een ernstige psychiatrische aandoening. Patiënten moeten over het 

algemeen langdurig medicatie gebruiken. Onderzoek toont echter aan dat ongeveer de 

helft van alle patiënten hun medicatie niet volgens voorschrift gebruikt. Hierdoor hebben 

ze een verhoogd risico op terugval en psychiatrische opname. In dit proefschrift zijn drie 

aspecten van medicatietrouw bij mensen met schizofrenie onderzocht; een interventie 

om medicatietrouw te verbeteren, onderliggende redenen voor medicatietrouw, en tot 

slot zijn meetinstrumenten, waarmee de mate van medicatietrouw kan worden gemeten, 

bestudeerd.

 In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van de QUATRO studie gepresenteerd. In deze 

gerandomiseerde gecontroleerde studie is de eff ectiviteit van ‘adherence therapie’ 

onderzocht. Adherence therapie is gebaseerd op motiverende gesprekstechnieken en is 

gericht op het verbeteren van medicatietrouw. Verdeeld over vier Europese steden zijn 

409 patiënten met schizofrenie geïncludeerd. Naast de reguliere behandeling werd in de 

experimentele groep gemiddeld zeven sessies adherence therapie gegeven. Een jaar na de 

start van de interventie werd, in vergelijking met een controle conditie, op geen van de 

uitkomstmaten een eff ect van adherence therapie gevonden. 

 Hoofdstuk 3 beschrijft een studie naar factoren die van invloed zijn op de beslissing 

van patiënten om voorgeschreven medicatie wel of niet te gebruiken. Middels ‘concept 

mapping’, een kwalitatieve onderzoeksmethode, zijn de meningen van zowel patiënten, 

hulpverleners als betrokkenen van patiënten geïnventariseerd. Deze meningen konden 

worden herleid tot 10 factoren, die vervolgens zijn samengevat in vijf klinisch relevante 

thema’s namelijk: werkzaamheid, externe factoren, ziekte inzicht, bijwerkingen, en 

houding ten opzichte van medicatie. Daarnaast is onderzocht in hoeverre deze factoren 

aan elkaar gerelateerd zijn en het relatieve gewicht dat aan ze wordt toegekend. Hieruit 

bleek dat voor patiënten de positieve eff ecten van medicatie de grootste invloed had op 

hun beslissing om medicatie te gebruiken.

 In hoeverre de resultaten van drie meetinstrumenten, de Medication Adherence 

Questionnaire (MAQ), de Drug Attitude Inventory (DAI) en de Compliance Rating 

Scale (CRS) overeenstemmen, is onderzocht in hoofdstuk 4. Uit de gegevens van de 

QUATRO studie bleek dat de instrumenten, alle drie ontwikkeld om de mate van 

medicatietrouw te meten, weinig met elkaar correleren. Ook is er tussen de instrumenten 

weinig overeenstemming in welke patiënten als medicatietrouw worden aangemerkt. Tot 

slot bleek dat de instrumenten slechts matig correleren met bekende risico factoren van 

binnenwerk m kikkert.indd   173binnenwerk m kikkert.indd   173 9-1-2010   18:35:259-1-2010   18:35:25



174

medicatieontrouw. De conclusie van dit onderzoek is dat de drie instrumenten weinig 

overeenstemmen en niet hetzelfde concept meten.

 In hoeverre de drie instrumenten een valide indicatie geven van de mate van 

medicatietrouw is op basis van de gegevens in hoofdstuk 4 niet te achterhalen. Daarom is in 

hoofdstuk 5 de validiteit van de drie instrumenten verder onderzocht. Hiervoor is gebruik 

gemaakt van de gegevens van het klinisch beloop van patiënten tijdens de QUATRO 

follow-up periode. Hieruit bleek dat de predictieve validiteit van de instrumenten laag 

is. Geen van de instrumenten was een goede voorspeller van de kans op, of de tijd tot, 

terugval of psychiatrische opname.

 Op basis van zowel literatuur en eigen bevindingen is een nieuw instrument gemaakt, 

de Inventory of Medication Intake (IMI). In hoofdstuk 6 zijn de bevindingen van een 

validatiestudie van de IMI gepresenteerd. Bij een groep patiënten met schizofrenie is 

gedurende een periode van drie weken medicatiegebruik gemeten met een electronisch 

monitoring systeem. Dit wordt beschouwd als één van de meest valide methoden om 

medicatietrouw te meten. Deze gegevens zijn vergeleken met de informatie verkregen met 

de IMI. Daaruit bleek dat de IMI geen valide instrument is om medicatietrouw mee te 

meten.

 In hoofdstuk 7 zijn alle resultaten uit de voorgaande hoofdstukken samengevat en 

zijn de belangrijkste methodologische aspecten van de studies besproken. Daarnaast zijn 

resultaten van andere studies naar therapietrouw bevorderende interventies besproken. 

Hieronder zijn niet alleen studies naar het eff ect van adherence therapie, maar ook andere 

interventies bij zowel mensen met een psychotische stoornis als ook andere stoornissen. 

Hieruit valt op te maken dat verschillende vormen van interventies eff ectief kunnen zijn 

maar dat resultaten vaak nog niet optimaal of consistent zijn. Mogelijk is het herhaald, en 

langdurig aanbieden zinvol, en moeten interventies zorgvuldig worden afgestemd op de 

behoeften en omstandigheden van de patiënt.

 Op basis van de bevindingen uit hoofdstuk 3 en andere studies is een model opgesteld 

van het beslisproces met betrekking tot het gebruik van medicatie. Uitgangspunt hierbij is 

dat medicatie voor patiënten een middel is om de best mogelijke uitkomst te behalen. Het 

is vaak geen doel op zich. Patiënten baseren hun beslissing voornamelijk op geanticipeerde 

eff ecten op korte, of lange termijn. In de klinische praktijk is het van belang om inzicht 

te krijgen in de overwegingen van de patiënt zodat de behandelaar hier adequaat op kan 

inspelen.

 Tot slot is stilgestaan bij het defi niëren en meten van medicatietrouw. Verschillende 

meetmethoden zijn beschikbaar en het is van groot belang om rekening te houden met de 

beperkingen van ieder instrument.
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