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SAMENVATTING

Deel I

Medicatiegerelateerde schade is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit in ziekenhuizen. 

Het opnameproces verschilt wezenlijk voor chirurgische en niet-chirurgische patiënten: chirurgische 

patiënten worden blootgesteld aan verschillende wijzigingen in de medicatie, die samenhangen met de  

chirurgische ingreep of  postoperatieve zorg. Het meeste onderzoek naar de epidemiologie van medi-

catiegerelateerde schade is echter uitgevoerd op kinderen, op niet-chirurgische en op Intensive-Care 

patiënten. Onderzoek over medicatiegerelateerde schade, gericht op chirurgische patiënten, ontbrak. In 

het eerste deel van dit proefschrift wordt het optreden en de aard van medicatiegerelateerde schade bij 

chirurgische patiënten onderzocht en vergeleken met die van niet-chirurgische patiënten.

Hoofdstuk 1 geeft een literatuuroverzicht van het optreden en de aard van medicatiegerelateerde 

schade bij chirurgische patiënten, dit werd vergeleken met die van niet-chirurgische patiënten. Een zoek- 

strategie werd uitgevoerd in Embase en Medline om studies te identificeren, die observationele data  

presenteerden over het optreden en de aard van medicatiegerelateerde schade bij volwassen chirur-

gische patiënten tijdens de ziekenhuisopname. Als er voldoende gegevens beschikbaar waren, werd het 

optreden van medicatiegerelateerde schade vergeleken met die van chirurgische en niet-chirurgische 

patiënten. Er waren zes studies geschikt. Het voorkomen van medicatiegerelateerde schade bij chi-

rurgische patiënten varieerde 2,0-27,7 per 100 opnames, 4,7-8,9 per 1000 opnamedagen, of  het betrof  

8,9% van de patiënten. Deze grote spreiding kan verklaard worden door de verschillende uitkomstma-

ten die zijn gebruikt in de studies. Vermijdbaarheid van medicatiegerelateerde schade werd beschreven 

in twee studies: respectievelijk 17,9% en 56,9% van de schade was vermijdbaar. Een directe vergelijking 

van chirurgische en niet-chirurgische patiënten, in vier studies, liet zien dat medicatiegerelateerde scha-

de significant meer voorkwam bij niet-chirurgische patiënten. Gebaseerd op deze studies kunnen er 

geen harde conclusies worden getrokken over de onderliggende oorzaken van dit verschil. Voor de ont- 

wikkeling en implementatie van gerichte interventies, ter verbetering van de medicatieveiligheid, is het 

essentieel om de patiënt, het systeem en de medicatiefactoren te identificeren die het risico op me-

dicatiegerelateerde schade vergroten.

In hoofdstuk 2 worden de resultaten van een prospectieve studie gericht op medicatiegerelateerde 

schade bij chirurgische patiënten gepresenteerd. De incidentie en de aard van medicatiegerelateerde 

schade werden gemeten, en er werden risicofactoren geïdentificeerd door te onderzoeken bij welke 

patiënten medicatiegerelateerde schade vaker voorkomt. Ook werd het effect van medicatiegerelateer-

de schade op klinische uitkomstmaten onderzocht. Deze studie werd uitgevoerd in drie Nederlandse 

ziekenhuizen, waarbij 567 patiënten werden geïncludeerd. Medicatiegerelateerde schade kwam 27,5 keer  

voor per 100 opnames, een zesde daarvan was vermijdbaar. Belangrijke risicofactoren waren: leef-

tijd ≥ 65 jaar, cardiovasculaire comorbiditeit en het ondergaan van een vaatchirurgische ingreep. In 

de subgroep van patiënten die meer dan vijf  medicijnen bij opname gebruikten, kwam meer medi-

catiegerelateerde schade voor. Patiënten bij wie medicatiegerelateerde schade optrad, verbleven aan-

zienlijk langer in het ziekenhuis dan patiënten bij wie dat niet optrad. De factoren die de kans op 

medicatiegerelateerde schade verhogen, hangen met elkaar samen. Oudere patiënten hebben meer 
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kans om cardiovasculaire comorbiditeit te hebben en daardoor meer kans om een vaatchirurgische 

operatie te ondergaan, of  om meer dan vijf  medicijnen te gebruiken. De groepsgrootte van deze stu- 

die is bepaald om de incidentie van medicatiegerelateerde schade te kunnen meten, en niet om het 

effect van medicatiegerelateerde schade op klinische uitkomstmaten te onderzoeken, of  subgroep 

analyses uit te voeren om risicofactoren te vinden. Om deze risicofactoren te bepalen is een grotere 

patiëntenpopulatie nodig.

In hoofdstuk 3 werd een meta-analyse uitgevoerd met individuele data van patiënten. Er werd een 

risicoprofiel bepaald voor het optreden van medicatiegerelateerde schade, bestaande uit patiënten-

kenmerken, typen van medicatiegerelateerde schade en de bijbehorende medicamenten, in een grote 

patiëntenpopulatie. De auteurs van observationele studies over vermijdbare medicatiegerelateerde 

schade bij volwassen chirurgische en niet-chirurgische patiënten werden benaderd en verzocht om  

samen te werken. Vier observationele multicenter onderzoeken werden geïncludeerd; de gegevens van  

5367 individuele patiënten waren beschikbaar voor analyse. Oudere patiënten die meer dan vijf  me-

dicijnen gebruikten bij opname, hadden een verhoogd risico voor het oplopen van (vermijdbare) medi-

catiegerelateerde schade. De gevolgen van vermijdbare medicatiegerelateerde schade waren ernstiger 

dan die van niet-vermijdbare medicatiegerelateerde schade. Antibiotica, sedativa, anticoagulantia, diu-

retica en antihypertensiva werden beschouwd als risicomedicatie. Nadelige gevolgen, geassocieerd met 

deze geneesmiddelen, waren: respiratoire insufficiëntie, nier- en leverfunctiestoornissen, verminderde 

hemostase en verstoring van de elektrolyten in het bloed. Fouten in het voorschrijven van medicijnen 

was een veel voorkomende oorzaak van medicatiegerelateerde schade. Een passende interventie om 

medicatiegerelateerde schade te voorkomen kan specifieker en dus efficiënter, gebaseerd op deze ri-

sicoprofielen van patiënten en/of  types van medicatie.

Deel II

Het tweede deel van dit proefschrift richt zich op de ontwikkeling en evaluatie van interventies voor 

het verbeteren van de medicatieveiligheid, waarbij de patiënt, het systeem en de medicatiefactoren die 

samenhangen met medicatiegerelateerde schade, worden meegenomen. Op basis van deze factoren 

werden evidence-based chirurgische beslisregels ontwikkeld en beschreven in hoofdstuk 4. Deze 

regels helpen de zorgverleners bij hun beslissingen over medicatie tijdens de pre- en postoperatieve 

fase. De beslisregels zijn ontwikkeld door een team van experts, bestaande uit een chirurg, een kli-

nisch apotheker en een farmacoloog, allen gespecialiseerd in kwaliteitsverbetering. Het expertteam 

identificeerde en prioriteerde relevante medicatiegerelateerde problemen en kritische beslismomenten 

met betrekking tot medicatie in het chirurgische traject. De definitieve selectie bestond uit onbedoelde 

schade die samenhing met de operatie of  met comorbiditeit. De beslisregels werden ontwikkeld op  

basis van internationale evidence-based richtlijnen. Er werden 55 beslisregels geformuleerd, onder-

verdeeld in 6 categorieën: pijn, ademhaling, infectie, diabetes, hart- en vaatziekten en antistolling. Deze 

beslisregels werden gepresenteerd in overzichtelijke tabellen. Frequent voorgeschreven medicatie rond-

om een operatie, een comorbiditeit waarvoor doseringsaanpassingen nodig zijn, en medicatie die in 

de perioperatieve periode contrageïndiceerd zijn, kwamen hierin aan bod. Deze beslisregels  zijn een 

praktisch hulpmiddel om zorgverleners te helpen bij het nemen van beslissingen met betrekking tot 

medicatie in de perioperatieve periode. In hoofdstuk 5 werden de beslisregels gevalideerd en werd 
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het aantal regels beperkt om een beknopter en makkelijker klinisch te implementeren hulpmiddel te 

ontwikkelen. De validatie werd uitgevoerd in een prospectieve dataset van 1114 patiënten. Het optre-

den en de ernst van medicatiegerelateerde schade werd onderzocht met behulp van medische dossiers. 

De meest relevante beslisregels werden geselecteerd en de theoretische effectiviteit van de beslisregels 

op het voorkomen van medicatiegerelateerde schade werd beoordeeld door een expertteam. Er werden  

9 beslisregels geselecteerd. Deze beslisregels kunnen theoretisch 135 van alle 333 nadelige gevolgen van 

medicatie (41%) voorkomen. Het beknopte hulpmiddel, bestaande uit 9 beslisregels, kan een aanzienlijk 

deel van de medicatiegerelateerde schade bij chirurgische patiënten voorkomen en lijkt eenvoudig te 

implementeren in de kliniek.

Een andere interventie om de medicatiegerelateerde schade te beperken is de implementatie van een 

ziekenhuisapotheekteam op de klinische afdeling. Deze interventie is effectief  gebleken bij kinderen, 

niet-chirurgische en Intensive-Care patiënten in ziekenhuizen waar relatief  veel ziekenhuisapothekers 

beschikbaar zijn voor patiëntenzorg. Hoofdstuk 6 beschrijft de ontwikkeling en implementatie van een 

interventiestrategie van een ziekenhuisapotheekteam op de chirurgische afdeling in ziekenhuizen waar 

minder ziekenhuisapothekers beschikbaar zijn. Deze strategie, die specifiek gericht is op het chirurgische 

opnameproces en de daarbij behorende risico’s, werd ontwikkeld en uitgevoerd in drie Nederlandse 

ziekenhuizen. De interventie van een ziekenhuisapotheekteam bestond uit medicatieverificatie bij  

opname en ontslag en medicatiecontrole op de afdeling. Er werden 547 chirurgische patiënten onder-

zocht; bij 89% van deze patiënten is medicatieverificatie bij opname uitgevoerd en is er minstens 

eenmaal medicatiecontrole door de ziekenhuisapotheker uitgevoerd. De ziekenhuisapotheker advi-

seerde in totaal 880 keer om een medicament te stoppen, te starten of  te wijzigen. De arts gaf  in 

83% van de gevallen gevolg aan deze adviezen. Deze interventie biedt een praktische benadering 

voor het implementeren van een ziekenhuisapotheekteam op de chirurgische afdeling. De effectiviteit 

van de interventie op medicatiegerelateerde schade bij chirurgische patiënten werd beschreven 

in hoofdstuk 7. Het effect van een ziekenhuisapotheekteam op de chirurgische afdeling werd ver-

geleken met standaard farmaceutische zorg en geëvalueerd middels een multicenter prospectieve 

gecontroleerde studie, de SUREPILL studie. Standaard farmaceutische zorg in de controlegroep vond 

plaats in een centrale apotheek en bestond uit (tenminste) dagelijkse controle van signaleringen die 

gegenereerd waren door het elektronisch voorschrijfsysteem door ziekenhuisapothekers. Zaalartsen 

controleerden het gebruik van medicatie bij opname en ontslag. Uitkomstmaten waren vermijdbare 

medicatiegerelateerde schade en klinische uitkomstparameters zoals de opnameduur, complicaties en 

de kwaliteit van leven. Bij de interventiegroep werd een niet-significante ruwe reductie van 30% van 

de vermijdbare medicatiegerelateerde schade gevonden, in vergelijking tot de controlegroep. Er waren 

ook geen significante verschillen in de klinische uitkomstparameters zoals de opnameduur, het aantal 

complicaties en de kwaliteit van leven. Op basis van de resultaten van deze studie wordt een uitgebreide 

implementatie van een ziekenhuisapotheekteam op chirurgische afdelingen niet aanbevolen.

Medicatiegerelateerde schade is een ernstig probleem in de gezondheidszorg en het komt vaker voor  

bij niet-chirurgische dan bij chirurgische patiënten. Factoren die samenhangen met medicatiegerela-

teerde schade zijn: hogere leeftijd, het gebruik van meerdere geneesmiddelen, cardiovasculaire co-

morbiditeit en het ondergaan van een vaatchirurgische ingreep. De meeste fouten worden gemaakt in 
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het voorschrijven van geneesmiddelen, in het bijzonder van geneesmiddelen die worden beschouwd 

als risicomedicatie: antibiotica, sedativa, anticoagulantia, diuretica en antihypertensiva. Evidence-based 

beslisregels kunnen de zorgverleners helpen bij het voorschrijven van medicatie. Een beknopte set 

van beslisregels blijkt theoretisch effectief  in het voorkomen van medicatiegerelateerde schade en lijkt 

makkelijk toe te passen in de klinische praktijk. Het implementeren van een interventiestrategie van een 

ziekenhuisapotheekteam op de afdeling, specifiek voor chirurgische patiënten, is haalbaar, maar geeft 

geen significante vermindering in het optreden van medicatiegerelateerde schade en geen verbetering 

in klinische uitkomstparameters.

TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Een belangrijk speerpunt van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) in de curatieve gezond-

heidszorg is medicatieveiligheid.1 De meeste vermijdbare medicatiegerelateerde schade treedt op als 

gevolg van fouten bij het voorschrijven van medicatie. Deze fouten ontstaan voor een belangrijk deel 

tijdens de overdracht van informatie over medicatie tussen zorgverleners, instellingen of  afdelingen. Om  

deze fouten te voorkomen heeft de IGZ de richtlijn ‘medicatieoverdracht’ ontwikkeld. De basis van 

deze richtlijn is om op elk moment een actueel medicatieoverzicht van de patiënt beschikbaar te hebben.

De resultaten van dit onderzoek bevestigen dat de meeste fouten worden gemaakt bij het voorschrij-

ven van medicatie. Een belangrijk onderdeel van de SUREPILL studie is het aanleveren van een 

actueel medicatieoverzicht voor zorgverleners, door medicatieverificatie bij opname en ontslag. De 

interventiestrategie van een ziekenhuisapotheekteam op de afdeling, gepresenteerd in dit proefschrift, 

bevat naast medicatieverificatie ook medicatiecontrole. In zijn huidige vorm is deze interventie niet  

effectief  gebleken om medicatiegerelateerde schade bij chirurgische patiënten aanzienlijk te vermin-

deren. Het moet nog worden onderzocht welke aspecten van de interventie de voornaamste bijdrage 

hebben geleverd in het voorkomen van medicatiegerelateerde schade. Implementatie van onderdelen 

van de interventie, en niet de uitgebreide interventiestrategie, zou goedkoper, makkelijker te imple-

menteren, en efficiënter kunnen zijn. Dit zou echter alleen zinvol zijn als een belangrijk deel van de 

potentieel ernstige medicatiegerelateerde schade kan worden onderschept. Patiënten met een hoog 

risico op medicatiegerelateerde schade, zoals ouderen met comorbiditeit die veel medicijnen gebruiken, 

zouden wel kunnen profiteren van de complete interventiestrategie met een ziekenhuisapotheekteam 

op de afdeling. Om verstorende factoren, zoals tijd en andere covariaten uit te sluiten, zou een studie, 

opgezet als een gerandomiseerd cross-over onderzoek, een adequate methode kunnen zijn.

Naast het verstrekken van een accuraat medicatieoverzicht om voorschrijffouten te voorkomen is 

educatie van zorgverleners in medicatie en medicatiegerelateerde problemen essentieel. De beslisre-

gels, die in dit proefschrift worden gepresenteerd, behandelen specifieke medicatiegerelateerde 

problemen bij chirurgische patiënten. Deze beslisregels kunnen de hulpverleners helpen bij het nemen 

van belangrijke, medicatiegerelateerde, beslissingen. De beslisregels kunnen een belangrijke rol spelen 

in medicatie-educatie van chirurgen en arts-assistenten, bijvoorbeeld door ze te introduceren tijdens 

de chirurgische opleiding, en hen te voorzien van kaarten voor in de zak van de doktersjas. Het is van  
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cruciaal belang, dat zorgverleners zich bewust zijn van medicatieveiligheid. Door regelmatig medi-

catiegerelateerde problemen te bespreken, bijvoorbeeld tijdens visites op de afdeling, kan deze bewust-

wording gestimuleerd worden. Nieuwe beslisregels kunnen voortvloeien uit deze besprekingen. Medi-

catieveiligheid is een dynamisch onderwerp; continue aandacht en verbetering is daarbij noodzakelijk. 

De kwaliteit en de veiligheid van de patiëntenzorg is wereldwijd een belangrijk aandachtspunt. Om de 

zorgkwaliteit en patiëntveiligheid te waarborgen kunnen ziekenhuizen en academische medische centra 

worden getoetst, bijvoorbeeld door de World Health Organization (WHO)-erkende organisatie Joint 

Commission International (JCI).2 Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam is in 2012 

als eerste ziekenhuis in Nederland geaccrediteerd op basis van de internationale JCI richtlijnen. Het 

uitgangspunt was: ‘continu verbeteren’. In het JCI accreditatieprogramma staan zes veiligheidsdoelen 

centraal: 

1. Correcte identificatie van patiënten

2. Verbeteren van effectieve communicatie

3. Verbeteren van de veiligheid met betrekking tot risicomedicatie

4. Waarborgen van de juiste ingreep bij de juiste patiënt

5. Ziekenhuisinfecties beperken

6. Valpreventie. 

De resultaten van dit proefschrift sluiten goed aan bij deze veiligheidsdoelen en kunnen daardoor een 

belangrijke rol spelen in de verbetering van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Correcte identificatie 

van patiënten is een onderdeel van medicatieverificatie. Beschikking hebben over een accuraat medi-

catieoverzicht is een belangrijke eerste stap in het verbeteren van de medicatieveiligheid. De interventie 

van een ziekenhuisapotheekteam op de afdeling is een voorbeeld van het verbeteren van effectieve 

communicatie. De ziekenhuisapotheker nam deel aan de grote visites op de afdelingen. Op deze ma-

nier was de samenwerking tussen artsen op de afdeling en ziekenhuisapothekers optimaal en werd er 

gebruik van elkaars specifieke expertise. 

Het derde doel ‘Verbeteren van de veiligheid met betrekking tot risicomedicatie’ komt uitgebreid aan  

bod in dit proefschrift. Bij chirurgische en niet-chirurgische patiënten werd risicomedicatie geïden-

tificeerd. De identificatie van deze geneesmiddelen heeft geleid tot de ontwikkeling van de chirurgische 

beslisregels. Deze beslisregels helpen de arts bij het nemen van beslissingen over voorschrijven en 

monitoren van risicomedicatie. In het protocol van een ziekenhuisapotheekteam op de afdeling is ook 

specifieke aandacht voor risicomedicatie. 

Het vierde doel is gericht op de chirurgische ingreep. Om de patiëntveiligheid in de chirurgie te 

verbeteren, is er een uitgebreide veiligheidschecklist ontwikkeld, de SURgical PAtient Safety System 

(SURPASS) checklist, en geïmplementeerd in veel Nederlandse ziekenhuizen.3 Het is aangetoond dat 

het gebruik van deze checklist het sterftecijfer in ziekenhuis bijna halveert. De beslisregels, beschre-

ven in dit proefschrift, bestaan uit preoperatieve en postoperatieve regels. In de toekomst zou het 



161

Samenvatting en toekomstperspectieven 

zinvol kunnen zijn om een aantal van deze beslisregels te koppelen aan de SURPASS checklist; deze 

combinatie kan nog meer fouten voorkomen in de chirurgie. 

De laatste twee veiligheidsdoelen worden vaak geassocieerd met medicatie. Indien de duur van antibiotica 

niet goed is afgesproken, kunnen bacteriën resistentie ontwikkelen voor bepaalde antibiotica. De be-

slisregels en de interventiestrategie met een ziekenhuisapotheekteam, beschreven in dit proefschrift, 

zorgen voor alertheid bij het voorschrijven van medicatie, en het geven van advies over behandeling en 

preventie van infecties. Het laatste doel, valpreventie, omvat vele aspecten. Daaronder valt oplettend-

heid bij het gebruik van medicatie die het bewustzijnsniveau kunnen verminderen. In de observationele 

studies in dit proefschrift wordt aangetoond dat de ‘problemen met het centraal zenuwstelsel’, waar 

vallen onder geschaard wordt, regelmatig een gevolg zijn van (vermijdbare) medicatiegerelateerde scha-

de. Deze problemen komen het meest voor als gevolg van medicatie in de categorie ‘zenuwstelsel’, 

zoals sedativa. Deze geneesmiddelen worden daarom ingedeeld bij de risicomedicatie en vereisen extra 

aandacht. De extra aandacht voor deze medicatie wordt ook meegenomen in de beslisregels en de 

interventiestrategie van een ziekenhuisapotheekteam. 

De resultaten die gepresenteerd zijn in dit proefschrift, zijn relevant voor en verbonden met het 

huidige internationale patiëntveiligheidsonderzoek. Een combinatie van de implementatie van een 

ziekenhuisapotheekteam bij de hoogrisicopatiënten, en de beslisregels bij alle patiënten, kan de medi-

catiegerelateerde schade bij chirurgische patiënten aanzienlijk verminderen. 
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