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STELLINGEN  

Behorend bij het proefschrift: 

 

MEDICATION SAFETY IN OLDER INPATIENTS 

MEASUREMENT AND INTERVENTION STRATEGIES 

1. Geneesmiddelgerelateerde onbedoelde schade, oftewel adverse drug events (ADE’s), komen 

frequent voor bij opname in het ziekenhuis en tijdens het ziekenhuisverblijf van oudere 

patiënten (dit proefschrift). 
 

2. Meer dan 60% van de ADE’s die ontstaan tijdens het ziekenhuisverblijf van oudere patiënten 

wordt veroorzaakt door voorschrijffouten en 20% van de ADE’s wordt niet als zodanig herkend 

door de behandelteams (dit proefschrift). 
 

3. Het uitvoeren van medicatiereviews door ziekenhuisapothekers is een succesvolle werkwijze die 

substantieel het aantal ernstige ADE’s door medicatiefouten en het aantal niet herkende ADE’s 

kan verminderen in oudere patiënten met polyfarmacie (63% en 52%, respectievelijk). Een 

persoonlijke terugkoppeling van de bevindingen uit de reviews aan de voorschrijvers is een 

essentiële randvoorwaarde (dit proefschrift). 
 

4. De complexiteit van medicatieveiligheid in (oudere) ziekenhuispatiënten vraagt om gebruik van 

verschillende maar elkaar aanvullende maten en interventies om betrouwbaar inzicht te krijgen 

in de bestaande risico’s en om deze risico’s te verminderen (dit proefschrift). 
 

5. Om medicatieveiligheid in multimorbide (oudere) patiënten duurzaam te verbeteren, is het aan 

te bevelen om patiëntgerichte en niet ziektegerichte zorg na te streven en gedegen 

samenwerking tussen specialisten in het ziekenhuis en eerstelijns zorgverleners te creëren.  
 

6. Het benoemen van medicatieveiligheid tot een project wekt een onjuiste suggestie dat er een 

einddatum aan vast zit. 
 

7. All bottlenecks occur at the top. 
 

8. Slow down you are going too fast (Simon & Garfunkel). 
 

9. Niets groots is ooit bereikt zonder passie (Georg Hegel). 
 

10. Debat is veel interessanter dan een antwoord. Zo veel antwoorden zijn er niet (Sidse Babett 

Knudsen). 

 

Joanna Klopotowska 

Amsterdam, 21 maart 2014 

 


