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VERBETEREN VAN MEDICATIEVEILIGHEID VOOR OUDERE 
ZIEKENHUISPATIËNTEN 
Meetmethodes en interventie strategieën 
 
Geneesmiddelgerelateerde onbedoelde schade, oftewel adverse drug events (ADE’s), 
is één van de meest frequente type complicaties veroorzaakt door medisch handelen 
in ziekenhuizen. ADE's zijn geassocieerd met ziekenhuis heropnames, toename van 
ligduur en sterfte, en leiden tot aanzienlijke medische kosten. Ondanks deze sombere 
realiteit, is het gegeven dat de meerderheid van deze ADE’s vermijdbaar is, het 
meest bemoedigend. Vermijdbare ADE’s zijn namelijk ADE’s veroorzaakt door 
medicatiefouten. Zodra een ziekenhuis inzicht heeft in haar zwakke plekken in 
medicatieveiligheid, kunnen interventies ontworpen worden om deze zwakke plekken 
te herstellen om op deze manier medicatiefouten en schade door deze fouten te 
voorkomen. 
 
De tot nu toe meest gebruikte en meest sensitieve strategie om ADE’s te meten is 
een patiëntdossier review (PDR) door ervaren medische experts. Echter, deze 
strategie is vaak tijdrovend en afhankelijk van vaak impliciete beoordeling over 
aanwezigheid van ADE’s. Dit impliciete karakter belemmert vaak de 
reproduceerbaarheid van ADE resultaten tussen beoordelaars (expert teams). Indien 
een dergelijk review niet gestructureerd is, bestaat er een kans dat ADE’s gemist 
worden (onderdetectie). Om die redenen worden expliciete ADE “trigger-tools” als 
alternatief bepleit om reproduceerbaarheid en ADE sensitiviteit te vergroten en 
tijdinvestering te beperken. Daarnaast kunnen methoden gebaseerd op expliciete 
procesmaten, zoals de kwaliteitsindicatoren, ingezet worden in plaats van klinische 
uitkomstmaten zoals ADE’s. 
 
Oudere patiënten hebben een sterk verhoogd risico op ADE’s in vergelijking met 
jongere patiënten. Dit verhoogde risico wordt mede veroorzaakt door 
multimorbiditeit (het hebben van meerdere ziekten tegelijkertijd), polyfarmacie 
(meer dan 5 geneesmiddelen tegelijkertijd), afgenomen orgaanfuncties en vaak 
voorkomende cognitieve stoornissen. Deze karakteristieken maken het juist en veilig 
voorschrijven van medicatie en herkenning van ADE’s in oudere patiënten een 
uitdagende onderneming. In Nederland, maar ook in vele andere landen, wordt de 
dagelijkse medische zorg voor oudere in het ziekenhuis opgenomen patiënten 
verleend door artsen in opleiding tot specialist (AIOS) onder supervisie van (senior) 
medisch specialisten (behandelteams). Tijdens het voorschrijven zijn de AIOS 
aangewezen op hun eigen kennis en de kennis van hun supervisors met betrekking tot 
farmacotherapie bij oudere patiënten, en nationale en lokale 
geneesmiddelrichtlijnen en farmacotherapie naslagwerken. In de meeste Nederlandse 
ziekenhuizen maken artsen gebruik van Elektronische Voorschrijfsystemen die 
waarschuwingen (ook wel medicatiebewakingsignalen genoemd) genereren als zich 
interacties voordoen tussen de geneesmiddelen of als twee geneesmiddelen uit 1 
groep (dubbelmedicatie) worden voorgeschreven. Daarnaast geven deze systemen 
algemene doseringsadviezen. Dit type medicatiebewakingsignalen wordt gezien als 
een basale vorm van klinische beslissingsondersteuning. 
 
Echter, een grote beperking van dergelijke basale beslissingsondersteuning is dat een 
overbelasting aan klinisch niet relevante waarschuwingen wordt gegenereerd. Deze 
overbelasting leidt tot het negeren van signalen door artsen en kan zelfs fouten in de 
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hand helpen. Voorts zijn hiaten in kennis over geriatrische farmacotherapie en 
klinische vaardigheden op alle niveaus van medische ervaring een groot zorgpunt. 
Daarbij is de routinematige betrokkenheid van Nederlandse ziekenhuisapothekers bij 
medicatiebeleid van (oudere) patiënten meestal alleen geregeld via 24-uurs bemande 
sein/telefoon waarbij een ziekenhuisapotheker op afroep beschikbaar is voor overleg 
(passieve benadering). 
 
Hoewel de resultaten van gepubliceerde studies aanwijzingen kunnen bieden hoe het 
voorschrijven voor oudere ziekenhuispatiënten te verbeteren is, is het raadzaam dat 
elk ziekenhuis eerst haar eigen zwakke plekken in het voorschrijfproces identificeert 
om vervolgens de lokale ADE resultaten te kunnen analyseren met alle professionals 
die betrokken zijn bij het voorschrijfproces. Op deze manier kunnen ontbrekende of 
onvoldoende functionerende vangnetten voor medicatiefouten geïdentificeerd 
worden. Dergelijke analyse kan vervolgens als een basis gebruikt worden om 
interventies te ontwikkelen die multidisciplinair gedragen zijn. Zodra een interventie 
strategie bedacht is, dienen belemmeringen voor de implementatie van deze 
strategie in de dagelijkse praktijk in kaart gebracht te worden. Dit is vooral 
belangrijk wanneer een multi-component interventie strategie wordt beoogd en/of 
wanneer ingrijpende veranderingen in bestaande werkwijzen noodzakelijk zijn. Op 
deze manier kunnen barrières tijdig beperkt of weggenomen worden door de 
strategie verder op maat te maken. Tot slot moet het effect van de 
geïmplementeerde interventie strategie geëvalueerd worden en toekomstige richting 
voor optimalisatie en/of ontwikkeling van aanvullende maatregelen moet worden 
bepaald.  
 
Dit 4-stappen model voor de verbetering van medicatieveiligheid vormt het geraamte 
voor dit proefschrift. 
 
De belangrijkste doelstellingen van dit proefschrift waren: 

a) Ten eerste, het bepalen hoe het gesteld is met medicatieveiligheid in de 
populatie van oudere ziekenhuispatiënten door het meten van ADE’s en door 
het toepassen van kwaliteitsindicatoren. 

b) Ten tweede, het ontwikkelen en implementeren van een multi-component 
interventie strategie (MCIS), 

c) Ten derde, het onderzoeken van het effect van MCIS op de vermijdbare ADE’s 
en op de herkenning van ADE’s in ouderen ziekenhuispatiënten.  

 
 
DEEL 1: ALGEMENE INLEIDING 
Deel 1 beschrijft de reikwijdte, de doelstelling en de opzet van dit proefschrift. In 
deze algemene inleiding wordt de complexiteit van het meten van 
medicatieveiligheid geïllustreerd en de uitdagingen bij het voorschrijven van 
geneesmiddelen aan oudere (ziekenhuis)patiënten uiteen gezet. Daarnaast wordt een 
kader voor de ontwikkeling en de implementatie van medicatieveiligheid interventies 
gepresenteerd. 
 
DEEL 2: ADVERSE DRUG EVENTS IN OUDERE ZIEKENHUISPATIËNTEN 
Deel 2 van dit proefschrift beschrijft een ADE identificatiestrategie gebaseerd op een 
gestructureerd patiëntdossier review (PDR) en de met deze strategie behaalde 
resultaten wanneer toegepast voor ADE identificatie in een cohort van oudere 
ziekenhuispatiënten. 

In Hoofdstuk 2.1 hebben we onderzocht hoe vaak ADE’s zijn opgetreden tijdens een 
ziekenhuisopname van oudere patiënten. De geïncludeerde patiënten waren 65 jaar 
en ouder met � 5 geneesmiddelen opgenomen op een afdeling interne geneeskunde in 
één van de drie deelnemende Nederlandse ziekenhuizen (één academische en twee 
niet-academische instellingen). In de 250 geïncludeerde oudere ziekenhuispatiënten 
heeft ons expert team in totaal 118 ADE’s geïdentificeerd. Deze ADE’s traden op bij 
62 patiënten. Deze ADE incidentie was 1,1-2,7 maal hoger in vergelijking met andere 
ADE studies bij oudere ziekenhuispatiënten. Van de 118 ADE’s, was 71% vermijdbaar 
(ontstaan door medicatiefouten) en 43% had geleid tot ernstige vermijdbare 
patiëntschade. Patiëntschade veroorzaakt door de gevonden ADE’s heeft geresulteerd 
in diverse soorten klinische symptomen/klachten en/of afwijkingen in 
laboratoriumwaarden. 
 
De inzet van een ADE trigger-tool als hulpmiddel tijdens de PDR, het gebruik van 
brede definities, en het aanstellen van zowel een arts als een apotheker voor het 
uitvoeren van onze PDR en ADE beoordeling, zijn aspecten van onze ADE 
identificatiestrategie die een verklaring kunnen bieden voor onze hoge ADE 
opbrengst. Verder heeft onze gestructureerde en systematische PDR en ADE 
beoordeling geleid tot een betrouwbare ADE meting door hetzelfde expert team: de 
totale intra-beoordelaars overeenkomst was aanzienlijk (overeenkomst tussen 
beoordelingen door hetzelfde expert team op twee verschillende momenten). Echter, 
het behalen van voldoende hoge inter-beoordelaars overeenkomst (overeenkomst 
tussen beoordelingen door twee verschillende expert teams) bleek een uitdaging: de 
gevonden totale inter-beoordelaars overeenkomst was slechts matig. Hoewel een ADE 
trigger-tool de potentie heeft om inter-beoordelaars overeenkomst te verbeteren, de 
lage ADE specificiteit van deze tool in oudere ziekenhuispatiënten is een grote 
beperking. Slechts 36% van de ADE’s gevonden door het expert team waren 
gerelateerd aan een trigger.  
 
Het voorschrijven van gecontra-indiceerde geneesmiddelen, over- en 
onderbehandeling en doseerfouten waren de meest voorkomende voorschrijffouten 
die geleid hebben tot vermijdbare ADE’s. Deze voorschrijffouten waren opgetreden 
ondanks aanwezigheid van medicatiefouten vangnetten zoals een elektronisch 
voorschrijfsysteem met medicatiebewaking, toezicht van AIOS door supervisors, en 
telefonische beschikbaarheid van ziekenhuisapothekers. 
 
De mate van ADE herkenning door artsen in oudere ziekenhuispatiënten is een ander 
belangrijk aspect van medicatieveiligheid. Het tijdig herkennen van ADE’s is 
essentieel ter optimalisatie van het medicatiebeleid en om te voorkomen dat de 
reeds opgetreden schade erger wordt. Daarom hebben we in Hoofdstuk 2.2 
onderzocht in welke mate ADE’s herkend worden door behandelteams op de afdeling 
in dezelfde groep oudere ziekenhuispatiënten geïncludeerd in de studie beschreven in 
hoofdstuk 2.1. We hebben gevonden dat van de ADE’s reeds aanwezig bij opname in 
het ziekenhuis, 20% niet werd herkend door de behandelteams. Bovendien werd ook 
20% van de ADE’s die nieuw ontstonden tijdens het ziekenhuisverblijf gemist. De niet-
herkende ADE’s waren significant vaker vermijdbare ADE’s (p < 0,001). ADE’s met een 
sterk causaal verband en met klinisch evidente en ernstige gevolgen werden veel 
beter herkend in vergelijking met ADE’s waarvan de uiting leek op symptomen van 
onderliggende ziekt(en), ADE’s met een lagere ernst, of ADE’s die resulteerden in 
alleen afwijkende laboratoriumwaarden. Desalniettemin, moet een tijdige 
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herkenning van deze minder kritische en minder evidente ADE’s worden nagestreefd 
om toekomstige calamiteiten te kunnen voorkomen. 
 
DEEL 3: KWALITEIT VAN ZORG VOOR OUDERE ZIEKENHUISPATIËNTEN 
Deel 3 van dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling en validatie van een methode 
gebaseerd op expliciete kwaliteitsindicatoren en de behaalde resultaten met deze 
methode wanneer toegepast voor de beoordeling van de kwaliteit van de zorg voor 
oudere ziekenhuispatiënten. 
 
Hoofdstuk 3.1 beschrijft de ontwikkeling van Nederlandse kwaliteitsindicatoren set 
voor de meting van farmaceutische zorg voor oudere ziekenhuispatiënten (ACOVE-
NL). Het uitgangspunt van ACOVE-NL was de in de Verenigde Staten (VS) ontwikkelde 
kwaliteitsindicatoren set voor het meten van kwaliteit van zorg voor kwetsbare 
ouderen (ACOVE). De ontwikkeling van ACOVE-NL bestond uit drie 
beoordelingsrondes. Elke ronde bestond uit een proces van selecteren, aanpassen en 
(her)formuleren van kwaliteitsindicatoren door twee hiervoor aangewezen 
apothekers, gevolgd door een beoordeling door inhoudsdeskundigen op de mate van 
klinische relevantie en bruikbaarheid in de dagelijkse praktijk (gaat een indicator 
meten wat men voor ogen heeft). De finale set van kwaliteitsindicatoren omvatte 87 
kwaliteitsindicatoren waarvan 49 gebaseerd op de ACOVE set en 38 nieuw 
toegevoegd. Deze ACOVE-NL kwaliteitsindicatoren set bleek een uitstekende inter-
beoordelaars betrouwbaarheid te hebben en een goede meetbaarheid (het in praktijk 
kunnen meten van de op papier vastgestelde indicatorenset). De laagste gevonden 
kappa waarde was 0,85 (range van 0 tot 1, met nul voor helemaal geen overeenkomst 
en één voor nagenoeg perfecte overeenkomst).  
 
In Hoofdstuk 3.2 hebben we de ontwikkelde ACOVE-NL kwaliteitsindicatoren set 
toegepast om de kwaliteit van farmaceutische zorg te meten in een cohort van 200 
oudere ziekenhuispatiënten opgenomen in een tertiair academisch ziekenhuis (1002 
bedden) in Nederland. Voor elke patiënt werden de kwaliteitsindicatoren gescoord 
met behulp van informatie uit het patiëntendossier (klinisch en verpleegkundig) en 
ontslagbrieven. Per indicator werd een slagingspercentage berekend (percentage van 
de patiënten die zorg ontvingen volgens de geformuleerde criteria). Wij hebben 
gevonden dat de kwaliteit van 3 van de 4 domeinen van farmaceutische zorg 
suboptimaal was: ‘Het voorschrijven geïndiceerde medicatie’ met een mediaan 
slagingspercentage van 64%, ‘Continuïteit en documentatie’ met een mediaan 
slagingspercentage van 20% en ‘Monitoren van Medicatie’ met een mediaan 
slagingspercentage van 37%. 
 
Echter, volgens de indicatoren was een betere kwaliteit van farmaceutische zorg niet 
geassocieerd met een verbeterde overleving 500 dagen na ontslag of met minder 
heropnames binnen 90 dagen. 
 
DEEL 4: AFDELING-GEORIËNTEERDE FARMACIE: HET MAKEN VAN EEN 
CONCEPT EN ONTWIKKELING 
Resultaten van gecontroleerde studies suggereren dat vooral het concept “Clinical 
pharmacy” en interventies door een multidisciplinair team de veiligheid en juistheid 
van farmacotherapie voor oudere ziekenhuispatiënten kunnen verbeteren. Clinical 
pharmacy verwijst naar een werkwijze waarbij apothekers fulltime deel uitmaken 
van het behandelteam op de afdeling (actieve benadering). Een werkwijze die 

standaard praktijk is in de meeste Angelsaksische landen. Dit in tegenstelling tot 
meeste Europese ziekenhuizen, waaronder Nederland, waar ziekenhuisapothekers 
meestal alleen op afroep telefonisch bereikbaar zijn voor overleg (passieve 
benadering), en de ziekenhuisapotheek praktijk meer product- en onderzoek 
georiënteerd is en minder gericht op farmacotherapie begeleiding van individuele 
patiënten. Bovendien zijn ziekenhuisapothekers schaars. Zo zijn er bijvoorbeeld in VS 
gemiddeld 18,1 en in Europa 0,9 voltijdse equivalenten aan apothekers beschikbaar 
per 100 bezette ziekenhuisbedden. Om deze redenen kunnen we niet rechtstreeks de 
succesvolle clinical pharmacy werkwijze implementeren in Nederlandse ziekenhuizen. 
Echter, gezien de resultaten gepresenteerd in deel 2 en deel 3 van dit proefschrift, 
lijkt een actieve participatie van Nederlandse ziekenhuisapothekers in de 
behandelteams op de afdeling zeer wenselijk. 
 
In Hoofdstuk 4.1 worden resultaten gepresenteerd van een pilotstudie uitgevoerd op 
een Intensive Care (IC) afdeling van een tertiair academisch ziekenhuis (1002 bedden) 
in Nederland. Deze studie werd uitgevoerd om te onderzoeken of een ‘afdeling-
georiënteerde farmacie’, wat de in dit proefschrift gehanteerde vertaling is van 
clinical pharmacy voor de Nederlandse situatie, even effectief kan zijn in het 
verminderen van vermijdbare ADE’s en medicatiefouten ten opzichte van clinical 
pharmacy. We hebben gevonden dat de ‘afdeling-georiënteerde farmacie’ welke 
bestond uit het uitvoeren van gedetailleerde medicatiebeoordelingen door 
ziekenhuisapothekers (gemiddeld drie dagen per week) en het nabespreken van de 
gevonden potentiële medicatiegerelateerde problemen met de IC artsen op de 
afdeling, het aantal voorschrijffouten en vermijdbare ADE’s aanzienlijk heeft 
verminderd (respectievelijk 77% en 100% vermindering). Deze resultaten waren 
vergelijkbaar met de bevindingen van twee toonaangevende Amerikaanse studies 
naar de effecten van clinical pharmacy op ADE’s. Verder leken de extra kosten die 
gepaard gingen met afdeling-georiënteerde farmacie te worden gecompenseerd door 
de besparingen die voortgekomen waren uit het aanbieden van meer juiste en veilige 
farmacotherapie aan de IC patiënten. 
 
In Hoofdstuk 4.2 wordt het studieprotocol van afdeling-georiënteerde farmacie voor 
oudere ziekenhuispatiënten uiteen gezet (Ward-oriented pharmacy In Newly admitted 
Geriatric Seniors, WINGS studie). Dit protocol werd ontworpen op basis van onze 
ervaringen opgedaan op de IC met betrekking tot de implementatie van afdeling-
georiënteerde farmacie in een Nederlands ziekenhuis en ADE identificatie en 
beoordeling. In dit hoofdstuk is ook onze implementatiestrategie beschreven. Deze 
omvatte onder andere multidisciplinaire betrokkenheid bij het ontwerpen van 
interventies en het afstemmen van de ontworpen interventie strategie op de 
specifieke behoeften en middelen van de participerende ziekenhuizen (het op maat 
maken). 
 
DEEL 5: MULTI-COMPONENT INTERVENTIE STRATEGIEËN 
In deel 5 van dit proefschrift worden de resultaten van twee multicenter studies met 
oudere patiënten, waarvan één uitgevoerd in een ziekenhuis setting en één in een 
verpleeghuis setting, beschreven. In deze studies werden multi-component 
interventie strategieën geïmplementeerd om medicatieveiligheid voor oudere 
(ziekenhuis)patiënten te verbeteren. De afdeling-georiënteerde farmacie maakte een 
belangrijk onderdeel uit van deze strategieën. 
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In Hoofdstuk 5.1 hebben we het effect onderzocht van een multi-component 
interventie strategie (MCIS) op vermijdbare ADE’s en op ADE herkenning in oudere 
ziekenhuispatiënten. In totaal werden er 500 ziekenhuispatiënten geïncludeerd van � 
65 jaar met � 5 geneesmiddelen bij opname (gelijk verdeeld over een pre-interventie 
en interventie periode volgens het zogenaamde ‘interrupted time serie’ ontwerp). 
Deze patiënten werden opgenomen op een afdeling interne geneeskunde van één 
academisch en twee niet-academische ziekenhuizen in Nederland. Op basis van lokale 
ADE data, heeft in elk ziekenhuis een multidisciplinair team risicoanalyses uitgevoerd 
en op maat gemaakte MCIS ontwikkeld. De MCIS bestond uit drie elkaar aanvullende 
interventies die tegelijkertijd werden geïmplementeerd: een gedetailleerde 
medicatiebeoordeling door een ziekenhuisapotheker met aansluitend een 
persoonlijke terugkoppeling van de gevonden potentiële geneesmiddelgerelateerde 
problemen aan de AIOS op de afdeling, een training in geriatrische farmacotherapie 
en een jaszakformaat checklist van geneesmiddelgerelateerde problemen voor AIOS 
interne geneeskunde. 
 
We hebben gevonden dat het aantal vermijdbare ADE’s die ontstonden tijdens het 
ziekenhuisverblijf per 100 ziekenhuisopnamen met 51% (p < 0,001), en ernstige 
vermijdbare ADE’s met 63% (p < 0,001) was verminderd. Het aantal niet herkende 
ADE’s per 100 ziekenhuisopnamen was met 52% afgenomen (p < 0,001). In totaal kon 
81% vermindering in het aantal vermijdbare ADE’s tijdens interventieperiode 
toegeschreven worden aan het minder voorschrijven van gecontra-indiceerde 
geneesmiddelen, minder doseringsfouten en een verbetering in het kiezen van voor 
ouderen geschikte geneesmiddelen. De MCIS ziekenhuisapothekers hebben in totaal 
400 geneesmiddelgerelateerde adviezen gegeven waarvan 62% door de 
behandelteams werd geaccepteerd. Hoewel MCIS een krachtig instrument bleek ter 
verbetering van medicatieveiligheid voor oudere ziekenhuispatiënten, vormen de 
huidige ziektegeoriënteerde aanpak van de zorg voor oudere ziekenhuispatiënten en 
product- en onderzoek georiënteerde ziekenhuisfarmacie belangrijke belemmeringen 
die weggenomen moeten worden om in de toekomst nog effectiever en bestendiger 
vermijdbare geneesmiddelgerelateerde schade in deze kwetsbare groep patiënten te 
kunnen reduceren. 
 
In Hoofdstuk 5.2 worden de resultaten gepresenteerd van de implementatie van een 
MCIS die speciaal ontworpen was om het aantal medicatie toedienfouten (MIT) in 
verpleeghuisbewoners met slikproblemen te verminderen. Deze strategie omvatte: 
onderwijs aan verpleging en verzorgend personeel over het veilig malen van 
medicatie, het opstellen van een protocol voor het veilig malen van medicatie in 
geval van slikproblemen, een kaartje in jaszakformaat met een overzicht van “niet-
malen” medicatie, en het actief screenen van medicatieopdrachten door 
apothekersassistenten op problemen in vermalen bij bewoners met slikklachten 
inclusief advisering. 
 
Het effect van deze MCIS werd geëvalueerd door het meten van het aantal MIT per 
aantal geobserveerde medicatietoedieningen tijdens de pre-interventie periode en de 
implementatie periode (zowel op korte en op lange termijn). We hebben gevonden 
dat het aantal ‘absoluut-niet-vermalen’ medicatiefouten (een subtype MIT met het 
hoogste potentiele risico op patiëntschade) werd verminderd met 63% op korte 
termijn (p = 0,005) en met 53% op lange termijn (p = 0,045). Echter, de vermindering 
van het totale aantal MIT dat behaald was op korte termijn (24% vermindering, p = 
0,035) bleef niet gehandhaafd op lange termijn (11% vermindering, p = 0,493). Dit 

komt voornamelijk omdat extra en geschoolde arbeidskrachten nodig waren om de 
werkwijze van medicatietoediening in de participerende verpleeghuizen te 
veranderen. Dergelijke investering bleek niet haalbaar te zijn ten tijde van dit 
onderzoek.  
 
DEEL 6: ALGEMENE DISCUSSIE 
Tenslotte omvat deel 6 een algemene discussie waarbij de resultaten van de 
afzonderlijke studies in dit proefschrift in een breder perspectief worden geplaatst. 
De volgende drie thema's komen aan bod: het meten van medicatieveiligheid door 
gebruik te maken van ADE’s als uitkomstmaten en door kwaliteitsindicatoren als 
procesmaten, een geraamte voor de verbetering van medicatieveiligheid voor oudere 
ziekenhuispatiënten op basis van het 4-stappen model en bestendigheid van 
verbeteringen in medicatieveiligheid. Ook worden de klinische implicaties en 
adviezen voor toekomstig onderzoek besproken. 
 
Verbetering van medicatieveiligheid in klinisch opgenomen patiënten is een 
uitdagende onderneming met name omdat medicatieveiligheid interventies vaak een 
multidisciplinaire inspanning vereisen en een herschikking van bestaande werkwijzen 
en verantwoordelijkheden vragen. Om die redenen zijn leiderschap en investeringen 
nodig op het niveau van raad van bestuur om de verbeteringen in medicatieveiligheid 
in ziekenhuizen bestendig te maken.  
 
Gezien de complexiteit van farmacotherapie voor oudere patiënten, is het van belang 
dat zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis met elkaar intensief gaan 
samenwerken en dat interventies worden geïmplementeerd die de veiligheid van alle 
stappen van farmacotherapie cyclus (voorschrijven, monitoren, aanpassen, stoppen) 
kunnen waarborgen tijdens en na ziekenhuisopname. Dergelijke aanpak is 
noodzakelijk om patiënt-georiënteerde farmacotherapie te kunnen bieden die 
afgestemd is op individuele behandeldoelen, en behoeften en risico’s van een oudere 
patiënt. Om de verbeteringen in medicatieveiligheid in de tijd te kunnen volgen lijkt 
het meten van ADE’s en procesmaten zoals de kwaliteitsindicatoren het meest 
aangewezen. 
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Tenslotte omvat deel 6 een algemene discussie waarbij de resultaten van de 
afzonderlijke studies in dit proefschrift in een breder perspectief worden geplaatst. 
De volgende drie thema's komen aan bod: het meten van medicatieveiligheid door 
gebruik te maken van ADE’s als uitkomstmaten en door kwaliteitsindicatoren als 
procesmaten, een geraamte voor de verbetering van medicatieveiligheid voor oudere 
ziekenhuispatiënten op basis van het 4-stappen model en bestendigheid van 
verbeteringen in medicatieveiligheid. Ook worden de klinische implicaties en 
adviezen voor toekomstig onderzoek besproken. 
 
Verbetering van medicatieveiligheid in klinisch opgenomen patiënten is een 
uitdagende onderneming met name omdat medicatieveiligheid interventies vaak een 
multidisciplinaire inspanning vereisen en een herschikking van bestaande werkwijzen 
en verantwoordelijkheden vragen. Om die redenen zijn leiderschap en investeringen 
nodig op het niveau van raad van bestuur om de verbeteringen in medicatieveiligheid 
in ziekenhuizen bestendig te maken.  
 
Gezien de complexiteit van farmacotherapie voor oudere patiënten, is het van belang 
dat zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis met elkaar intensief gaan 
samenwerken en dat interventies worden geïmplementeerd die de veiligheid van alle 
stappen van farmacotherapie cyclus (voorschrijven, monitoren, aanpassen, stoppen) 
kunnen waarborgen tijdens en na ziekenhuisopname. Dergelijke aanpak is 
noodzakelijk om patiënt-georiënteerde farmacotherapie te kunnen bieden die 
afgestemd is op individuele behandeldoelen, en behoeften en risico’s van een oudere 
patiënt. Om de verbeteringen in medicatieveiligheid in de tijd te kunnen volgen lijkt 
het meten van ADE’s en procesmaten zoals de kwaliteitsindicatoren het meest 
aangewezen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




