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Dweilen met de kraan open

Het PW Wetenschappelijk Platform ontvangt met regelmaat 
manus crip ten die resultaten beschrijven van onderzoek naar 
interven ties in het medicatiegebruik van patiënten die worden 
opgenomen in of ontslagen uit het ziekenhuis. In deze editie van 
het WP treft u over dit onderwerp twee publicatie aan (Pans e.a. en 
Mulder e.a.). Zonder uitzondering laten deze manuscripten zien dat 
intensivering van de aandacht voor opname- en/of ontslag medicatie 
leidt tot detectie van onbegrepen discrepanties of onduidelijkheden 
in de gebruikte medicatie bij veelal tientallen procenten van de 
onderzochte populatie.
Anno 2008 is patiëntveiligheid – en meer in het bijzonder medicatie-
veiligheid – terecht een hot issue. In een moderne maatschappij als 
die van ons is het onverkoopbaar dat vermijdbare schade ten 
gevolge van medicatiegebruik zich voordoet in de mate die we 
momenteel detecteren. Ik refereer daarbij bijvoorbeeld aan de 
resultaten van het veelgeprezen HARM-onderzoek.
Ondanks alle mooie initiatieven, waarvan enkele gelukkig ook 
opgeschreven en gepubliceerd worden, blijft op het gebied van de 
transmurale medicatieoverdracht het idee bestaan van ‘dweilen met 
de kraan open’. De complexiteit van de transmurale communicatie 
en de verantwoordelijkheid die elke partij daarin moet nemen wat 
betreft aandacht voor het probleem van ‘onjuist’ medicatiegebruik, 
maakt dat we mijns inziens binnen de huidige systematiek het lek 
niet boven water zullen krijgen.
Een regeling van overheidswege die voorziet in centrale vastlegging 
van medicatiegegevens, compatibel met de in de zorg beschikbare 
automatiseringssystemen, is absoluut noodzakelijk om deze 
problematiek uit de wereld te helpen. Ja, we horen al lang over 
landelijke initiatieven, zorgpassen, burgerservicenummers en 
UZI-codes. Tot op heden hebben de patiënten er geen voordeel van 
gehad. Zolang een structurele oplossing ontbreekt die ons in staat 
stelt met dweilen te stoppen, zullen we slechts met veel moeite de 
kraan steeds een klein beetje dichter kunnen draaien.

Eric van Roon
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