
Ontbrekend overzicht
Huisarts en apotHeker weten ondanks de ricHtlijn voor de overdracHt  
van medicatiegegevens lang niet altijd welke medicijnen Hun patiënten 
slikken. dit kan leiden tot levensgevaarlijke situaties. 

tekst: Harry van dooren

Door medicatiefouten en verkeerd medicijn
gebruik belanden jaarlijks in Nederland zo’n 
19.000 mensen in het ziekenhuis. Zo’n 10% van 
hen overleeft de gevolgen ervan niet. Veel fouten 
ontstaan doordat huisarts, apotheek en zorg
instelling niet beschikken over een accuraat 
medicatieoverzicht en dus niet precies weten wat 
de patiënt slikt. Verbe te ring is, ondanks de richt

lijn Over dracht van medicatiegegevens die sinds  
1 januari geldt, nog steeds niet in zicht. Dit blijkt 
uit onderzoek van de Consumentenbond. We 
vroegen 25 mensen, die meerdere medicijnen van 
zowel huisarts als  specialist gebruiken, een 
 vragenlijst in te vullen en aan te geven welke 
recept  en zelfzorggeneesmiddelen ze gebruiken. 
Ook vroegen we iedereen een medicijnenoverzicht 
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test

Wat & hoe
de consumentenbond 
vroeg 25 mensen die meer-
dere medicijnen van zowel 
huisarts als specialist 
gebruiken een vragenlijst 
in te vullen. Ze moesten 
onder meer aangeven 
welke recept- en zelfzorg-
geneesmiddelen ze slikken. 
daarnaast vroegen we 
een medicijnenoverzicht op 
te vragen bij huisarts en 
apotheek. een apotheker 
turfde voor ons de verschil-
len tussen die drie lijsten 
en keek naar mogelijk 
gevaarlijke combinaties.
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Ontbrekend overzicht

Barbara Meppelink 
Op het medicatieoverzicht 
dat Barbara Meppelink 
(43) uit Zoeterwoude 
van haar huisarts kreeg, 

staat zowel de bloed-
drukverlager losartan als 

losartan/hydrochloorthiazide, terwijl ze 
alleen de eerste slikt. Meppelink haalt haar 
medicijnen zowel bij de plaatselijke apo-
theker als bij de apotheek van het Rijnland 
Ziekenhuis. Beide apothekers zetten de 
cholesterol verlager atorvastatine op het 
overzicht, terwijl ze daar op advies van haar 
internist mee is gestopt vanwege ernstige 
bijwerkingen. 
Harry de Groot van de Rijnland Ziekenhuis-
apotheek zegt dat het medicijn atorvastatine 
– net als andere medicijnen – tot een paar 
maanden na het stoppen van de behandeling 
op het medicatieoverzicht blijft staan. 
Maar waarom de door de internist vast-
gestelde bijwerkingen niet in zijn overzicht 
zijn opgenomen, kan hij niet verklaren. De 
Groot toont zich samen met veel collega’s 
overigens tweeslachtig tegenover het ver-
melden van bijwerkingen en zelfzorgmidde-
len. ‘Ik zie zo vaak de aantekening “allergie 
voor penicilline”, maar dat klopt dan niet of 
het was tijdelijk. De patiënt loopt hierdoor 
het risico dat hij vanwege de vermeende 
allergie een minder eff ectief middel krijgt 
voorgeschreven.’

Zelfzorgmiddelen
Op het overzicht van de arts en apotheek 
ontbreken – net als bij de meeste anderen 
uit ons onderzoek – de zelfzorgmiddelen die 

De verkeerd gebruikte neusspray staat er niet op 

Barbara Meppelink gebruikt. Dat kan in het 
geval van de neusspray Bisolnasal voor 
Meppelink problematisch uitpakken. Ze 
gebruikt dit middel continu, terwijl dat niet 
de bedoeling is. Het werkt na een paar dagen 
averechts en kan chronische neusklachten 
 veroorzaken. Als dergelijk verkeerd gebruik 
niet wordt gesignaleerd, wordt de patiënt 
niet op de gevolgen ervan gewezen.
Ziekenhuisapotheker De Groot hanteert voor 
zelfzorgmiddelen de standaardlijst van de 
branchevereniging KNMP, waar onder meer 
ibuprofenachtigen, dieetpreparaten en 
 sint-janskruid op staan. Deze zelfzorg-
middelen moeten zeker in het dossier van 
de patiënt worden opgenomen, omdat ze 

gevaarlijke wisselwerkingen kunnen hebben 
met receptgeneesmiddelen. Desalniettemin 
heeft de assistente verzuimd het dossier van 
Meppelink bij te werken. ‘Misschien vertrou-
wen we te veel op onze systemen’, erkent 
De Groot. De informatie die de patiënt zelf 
aanlevert, moet volgens hem dan ook worden 
gewantrouwd. 
Hoewel ons onderzoek hem daar gedeeltelijk 
gelijk in geeft, wordt niemand beter van 
de volstrekte willekeur waarmee patiënten-
dossiers worden bijgehouden. De Groot ver-
klaart dat een gemiddelde receptafhandeling 
zo’n 8 minuten in beslag neemt, grotendeels 
wegens administratieve handelingen. 
Tijd voor ‘bijzorg’ is schaars. 

op te vragen bij huisarts en apotheek. Het onder-
zoek leverde 19 bruikbare dossiers op. De resul-
taten zijn verontrustend: bij slechts 3 van de 
19 mensen kwamen de overzichten van huisarts 
en apotheek exact overeen met het eigen over-
zicht. In het slechtste geval weken het medicatie-
overzicht van zowel huisarts als apotheek op 
zeven punten af  van het overzicht dat de patiënt 

zelf  samenstelde. Daarvan zijn twee ontbrekende 
zelfzorgmiddelen nog wel te ver klaren. Maar dat 
geldt niet voor de vijf  recept middelen die de 
patiënt niet meer gebruikte, maar die nog wel op 
de professionele overzichten werden vermeld. 

Gemiddeld bevatten de overzichten van de 
huisarts drie fouten en die van de apotheker twee. 
In onze steekproef  kwam een paar keer onjuist 
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medicijngebruik naar voren, waarvan arts noch 
apotheker weet had. Zorgwekkend is ook dat de 
professionals zelden aanboden met de patiënt 
het medicatieoverzicht te actualiseren voordat ze 
het uitdraaiden om bijvoorbeeld mee te kunnen 
nemen bij een ziekenhuisopname.

Ziekenhuisopname
Clara Drenth, internist bij het St. Antionius 
Ziekenhuis in Nieuwegein, promoveerde in juni 
op een onderzoek 
naar het optimalise
ren van medicatie
voorschriften voor 
ouderen. Ze laat in 
haar onderzoek zien 
dat vooral ouderen 
een verhoogd risico 
lopen op ziekenhuis
opname door een medicatiefout. De combinatie 
van veel verschillende medicijnen, zorgverleners 
en betrokken instellingen maakt deze groep extra 
kwetsbaar. 

Volgens Drenth worden bij ziekenhuis
opnames van ouderen in 92% van de gevallen 
 fouten gemaakt bij de medicatieoverdracht. Dat 
leidt bij een op de vijf  patiënten tot (ernstige) 
klachten omdat sommige combinaties met medi
cijnen, die bij de zorgverleners niet bekend zijn, 
tot vervelende effecten als hallucinaties en bloed
drukstijging kunnen leiden. Enigszins gerust
stellend is dat uit haar onderzoek eveneens blijkt 
dat met een gericht vraaggesprek naar medicijn
gebruik het aantal fouten bij opname in een 
 ziekenhuis wel vermindert. Een goed exitgesprek 
waarin informatie wordt gegeven over medicijn
gebruik zorgt vervolgens dat de patiënt ook thuis 
minder fouten maakt. 

Ons eigen onderzoek toont verder aan dat de 

lappendeken van elektronische registratie
systemen betrouwbare communicatie onmogelijk 
maakt. Zorgverleners moeten wijzigingen in 
medicatie dan toch nog vaak met de hand over
nemen om hun eigen patiëntendossiers actueel te 
houden. Bovendien speelt de ouderwetse papier
fax nog steeds een hoofdrol in de communicatie 
tussen zorgverleners.

Ook het onderzoek van internist Clara Drenth 
bewijst dat de wirwar van registratie en commu

nicatiesystemen bij 
huisartsen, apothe
ken en ziekenhuizen 
de zwakke schakel is 
en blijft. Specialisten 
berichten de huisarts 
nog regelmatig per 
briefpost, wat zes 
weken op zich kan 

laten wachten. Het grote aantal fouten en de 
 risico’s die patiënten daarbij lopen, baart ook de 
professionals zorgen. Een betrouwbaar landelijk 
elektronisch patiëntendossier lijkt de ideale oplos
sing, maar stuit vooralsnog op te veel privacy
bezwaren. Wel bestaan er al lang  regionale digitale 
systemen, maar die zijn weinig eenvormig. 
Bovendien zijn zelfs binnen de willekeurig getrok
ken regiogrenzen vaak niet alle zorgverleners 
daarop aangesloten. En op het gebied van medica
tieoverzichten zijn er geen standaardformulieren 
waar iedereen gebruik van kan maken.

Zelfzorg
Een betrouwbaar medicatieoverzicht vereist ech
ter niet alleen een feilloos werkend (elektronisch) 
systeem, maar vooral een aangescherpte alert
heid bij arts, apotheek én patiënt. Met name zelf
zorgmedicijnen die niet bij de apotheek worden 
gekocht, komen niet vanzelf  in het medicatie
overzicht terecht. Iedere patiënt moet zijn arts en 
apotheek actief  informeren over wijzigingen in 
zijn eigen medicijnkastje (zie kader Kom zelf  in 
actie). Elk bezoek aan een zorgverlener is een 
goed moment om het eigen medicatieoverzicht te 
verversen. Ook als u medicijnen anders gebruikt 
dan voorgeschreven, is een telefoontje aan huis
arts en apotheek in uw eigen belang. En bij een 
(geplande) ziekenhuisopname of  bezoek aan een 
polikliniek doet u er goed aan zelf  met uw huis
arts en apotheek een nieuw overzicht te maken.

Bij een ziekenhuisopname moet het door de 
patiënt meegebrachte actuele medicatieoverzicht 
worden getoetst in een zogenoemd medicatie

 test Medicatieoverzicht

Plicht verzaakt
De helft van bijna 900 
leden van het Consu
men ten bondpanel heeft 
weleens met de huisarts 
doorgenomen welke 
medicijnen ze slikt. In 
tweederde van deze 
gesprekken vergat de 
huisarts te infomeren 
naar het gebruik van 
zelfzorgmiddelen. Met 
de apotheker deelt ons 
panel nog minder: 38% 
heeft aan de balie wel
eens de inhoud van het 
medicijnkastje bespro
ken. Daarbij kwam het 
doehetzelfdokteren bij 
66% van de panelleden 
niet aan bod. In beide 
gevallen houden de 
zorgverleners zich niet 
aan de richtlijn die 
voorschrijft dat elk 
bezoek moet worden 
benut om het medicatie
dossier bij te werken.

HEt OVErZICHt VAN DE 
HuISArtS BEVAt 

gEMIDDElD DrIE fOutEN

Kom zelf in actie
Geef toestemming
Op www.ikgeeftoestemming.nl kunt u 
met behulp van DigiD uw zorgverleners 
toestemming geven medische gegevens 
– dus ook medicatieoverzichten – uit te 
wisselen. Deze website is een poging 
toch een regiooverschrijdend patiënten
dossier te creëren, maar dit keer via 
een optinregeling: u bepaalt zelf of u 
toestemming geeft.

Hulpmiddelen bij medicijngebruik
Om uw eigen medicijngebruik te 
 monitoren bestaan diverse digitale 
hulp middelen: 

 www.leef.nl
 www.mijngezondheid.net 
 www.tinyurl.com/medicijnkompas

Leef.nl en MijnGezondheid.net zijn ver
bonden met het daadwerkelijke dossier 
van de apotheek en de huisarts.
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Mie Teuchies  
Mie Teuchies (63) uit 
Hulst krijgt van haar 
apotheker een reis-
document als ze om een 

medicatie-overzicht 
vraagt. Daarop ontbreekt 

het middel methylfenidaat (Ritalin), dat juist 
bij de grens voor problemen zou kunnen zor-
gen, omdat het onder de Opiumwet valt. 
Verder staan de oogdruppels (Visadron) die 
Teuchies gebruikt, niet op de overzichten van 
de apotheek en de huisarts, net als de para-
cetamol die ze regelmatig slikt. Teuchies’ 
apotheker, Hans Braakman, heeft een een-
voudige verklaring voor het ontbreken van 
de receptmedicijnen: die waren voor beperk-
te tijd afgegeven en hadden nu al op moeten 
zijn. In het geval van de oogdruppels is 
Braakman bezorgd: ‘Dat is een beperkt houd-
baar product dat je beslist niet langer dan 
een maand mag gebruiken.’
Dat de apotheek een reisdocument heeft 
afgegeven, is volgens hem een praktische 
overweging: ‘Ik kan ook een medicatie-
historie uitdraaien, maar dat is een lange 
lijst. Op een reisdocument zie je meteen 

Apotheker: ’Updaten doen we alleen op verzoek.’

wat de patiënt nu gebruikt.’ Braakman heeft 
bij de aanvraag van Teuchies niet eens over-
wogen het overzicht gezamenlijk te updaten. 
‘Dat doen we alleen op verzoek van de 
patiënt, maar eigenlijk hebben we daar geen 
tijd voor.’ Over een betere registratie van 
zelfzorgmiddelen is Braakman somber: 
‘Zelfzorgmiddelen op recept komen wel in het 
systeem, maar wat je bij het tankstation 

koopt, daar heb ik geen zicht op. Het is ook 
maar de vraag hoeveel nut registratie ervan 
heeft. Van bijvoorbeeld homeopathische mid-
delen is nauwelijks bekend wat de mogelijke 
interacties met andere medicijnen zijn.’ Hij 
heeft wel een tip: ‘Haal alle receptmiddelen 
in elk geval bij één apotheek, zelfs als dat 
mijn concurrent is. Dat is de beste manier om 
een goed medicatieoverzicht te houden.’

verifi catiegesprek. Dit is noodzakelijk omdat tij-
dens de opname meestal niet de eigen apotheek, 
maar die van het ziekenhuis de medicijnen levert. 
Tijdelijk wordt dan vaak een vergelijkbaar medi-
cijn van een andere leverancier voorgeschreven. 
Omdat dergelijke wijzigingen foutgevoelig zijn, 
moet bij ontslag de medicijnlijst ook nog eens 
worden doorgenomen met de patiënt. Sommige 
ziekenhuizen doen dit alleen voor risicopatiënten.

Gebrek aan daadkracht
Om gezondheidsschade door medicatiefouten te 
voorkomen, is sinds januari 2013 de richtlijn over-
dracht medicatiegegevens van kracht. Daarin 
worden de taken van zorgverleners voor een betere 
medicatiebewaking nauwkeurig omschreven. 

Maar uit ons onderzoek blijkt dat het invoe-
ren van deze richtlijn niet wil vlotten. De voor-
geschiedenis hiervan toont ook het gebrek aan 

daadkracht in de zorg pijnlijk aan: al in 2004 stelde 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg de commu-
nicatieproblemen vast. Pas in 2008 leidde dat tot 
een conceptrichtlijn, maar zelfs halverwege 2013 
is de toepassing van de richtlijn nog steeds geen 
standaard. 

Minister Edith Schippers meldde de Tweede 
Kamer afgelopen mei dat maatregelen nodig zijn 
om de (elektronische) uitwisseling van patiënt- en 
medicatiegegevens verder te bevorderen zodat 
incidenten worden voorkomen. 

Ook al worden arts en apotheker door de 
 nieuwe richtlijn verplicht zich actiever op te stel-
len en het medicatieoverzicht bij elk bezoek te 
actualiseren, uit ons onderzoek blijkt dat dit niet 
gebeurt. Hiervoor worden verscheidene redenen 
genoemd, waarvan het gebrek aan tijd het meest 
voorkomt, maar het blijft in het belang van uw 
gezondheid om die tijd wel te claimen. 
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