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Probleem

In	Nederland	vinden	per	jaar	tussen	de	10.000	en	16.000	potentieel	vermijdbare	ziekenhuisopnames	plaats	die	gerelateerd	

zijn	aan	geneesmiddelen	(Utrecht	Institute	for	Pharmaceutical	Sciences,	2006;	Sturkenboom	&	Dieleman,	2006).	



Probleem

Het	aantal	geneesmiddelgerelateerde	ziekenhuisopnames	is	tussen	2008	en	2013	gestegen	van	ruim	50.000	in	2008	naar	
ruim	65.000	in	2013.	Het	aantal	potentieel	vermijdbare	opnames	daaronder	steeg	van	ruim	21.500	tot	bijna	27.500.

Bron: Eindrapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid 
(Erasmus MC, Radboudumc, Nivel en Pharmo)





Voorschrijffouten,	bijvoorbeeld	doseerfouten,	
interacties	en	dubbelmedicatie;		
Afleverfouten,	bijvoorbeeld	verkeerd	geneesmiddel	
en	verkeerde	toedieningsvorm;		
Toedienfouten,	bijvoorbeeld	verkeerd	klaargemaakt	
en	verkeerde	dosis.	

Medicatiefouten

Bron: NVZA (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis 
Apothekers)



Polyfarmacie;		
Therapieontrouw;		
Niet	meer	zelfstandig	wonen	
Ontbreken	actuele	medicatielijst	
Onder	behandeling	meerdere	zorgverleners

Risicofactoren

Bron:: Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, 2006  



Therapieontrouw

Ontrouw	aan	de	therapie	wordt	in	veel	studies	benoemd	als	de	belangrijke	oorzaak	van	medicatieproblemen	

(Simonson,	2005;	Dayer	et	al,	2013;	Utrecht	Institute	for	Pharmaceutical	Sciences,	2006;	EMGO+	&	het	NIVEL,	2012).	



Therapietrouw

De	mate	waarin	de	patiënt	zijn	behandeling	uitvoert	in	overeenstemming	met	de	afspraken	die	hij	heeft	gemaakt	met	zijn	
behandelaar.

Bron:: Westmein, 2008 



Patiënt actief betrekken

Het	actief	betrekken	van	de	patiënt	bij	medicatiebegeleiding	kan	veel	van	deze	risicofactoren	inperken	

(Simonson,	2005;	Utrecht	Institute	for	Pharmaceutical	Sciences,	2006).



Intentionele	therapieontrouw

Niet-intentionele	therapieontrouw



https://youtu.be/bDHEEV0M62Y



Zelfmanagement

De	patiënt	komt	zelf	in	actie	en	houdt	de	regie	over	zijn	eigen	leven.	Hij	zoekt	oplossingen	voor	problemen	en	werkt	samen	
met	de	zorgverleners.	

Bron: VWS



Besluit	als	behandelaar	samen	met	de	patiënt	hoe	de	therapie	eruit	
gaat	zien	en	monitor	periodiek	de	uitvoering	van	de	therapie.	 

	

Aanbeveling



Vermindering van aantal 
verschillende medewerkers

Inzet Medido Vermindering

Verschuiving van paternalistische zorg



Maak	optimaal	gebruik	van	de	technologische	mogelijkheden	en	e-
Health	toepassingen	die	therapietrouw	kunnen	bevorderen.		
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Medicatie app
MedApp Filmpje

https://youtu.be/cFysVkAZMCI



Medapp
MedApp is gebouwd rondom een persoonlijk 
medicatiedossier: voeg eigen medicatie toe, 
bijvoorbeeld door het doosje te scannen. Kies 
inname momenten en zet eventueel een 
wekker aan.

Naast medicijninformatie bied MedApp een 
compleet dossier. Het bijhouden van 
bepaalde labwaarden. Pijngevoel/ score 
bijhouden/ noteren en afspraken met een arts 
noteren.

Gratis applicatie voor IOS en Android.

Bron: www.medapp.nu

http://www.medapp.nu


Medido
De Medido is een slimme medicijndispenser,
die werkt met een volautomatisch 
uitgiftesysteem.

Hij zorgt ervoor dat u de juiste medicijnen op 
het juiste moment ontvangt en eraan 
herinnerd wordt deze in te nemen.

De Medido wordt gevuld met de medicijnrol 
die u ontvangt via uw apotheek. Middels een 
signaal wordt u eraan herinnerd uw medicatie 
in te nemen.

De dispenser staat permanent in verbinding 
met de zorgverleners. Zij nemen contact met 
u op als u niet reageert op het signaal van de 
dispenser.

Bron: www.medido.philips.nl

http://www.medido.philips.nl


Medido ervaring

https://youtu.be/BUZmOP5LpoM





• Niet of minder gebonden aan vaste tijdstippen dat
• thuiszorg komt, meer vrijheid.
• Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, doordat client
• weer zijn eigen regie heeft over zijn/haar medicatie.
• Betere medicatie inname wat therapietrouw bevorderd.
• Minder verschillende borgverleners achter de voordeur.

Bron: Health@home 2010



Verschillende medewerkers achter de voordeur



usa
canada
australia

china
italy

spain

Apotheker

Client

Huisarts
Zorgverlener



Belangrijkste belemmerende factoren

Geen Face-to-Face contact en bang 
om zorg te verliezen.

Angst om werk te verliezen en geen 
(ander) werk te krijgen

Client: 

Medewerker: 
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Gewenste situatie

https://youtu.be/7q_Qv9Gjtd4



Vragen ??
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