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Het belang van geneesmiddelgerelateerde problemen 
bij de farmacotherapie is ons als apothekers natuurlijk 
bekend. Medicatiebeoordeling wordt in deze context 
vaak genoemd als een mogelijke oplossing om de 
effectiviteit en veiligheid van farmacotherapie te ver-
beteren.
In het artikel van Huiskes et al. wordt in een multicen-
trum gerandomiseerde, gecontroleerde trial het effect 
onderzocht van een computerondersteunde en door 
een apotheker geleide medicatiebeoordeling met 
betrokkenheid van de patiënt (vragenlijst plus tele-
foongesprek met apotheker). Het onderzoek vond 
plaats bij volwassen patiënten met een gepland 
bezoek aan de polikliniek. Aangezien bij cardiologie-
patiënten vaak sprake is van polyfarmacie en frequent 
gebruik van hoog-risicogeneesmiddelen, is het onder-
zoek uitgevoerd in de polikliniek cardiologie.
De medicatiebeoordelingen waren computeronder-
steund, multidisciplinair – cardioloog, patiënt, apothe-
ker – en werden geleid door de apotheker. Door deze 
medicatiebeoordelingen voorafgaand aan het poli- 
bezoek was bij de interventiegroep 74% van de genees-

 middelgerelateerde problemen na een maand opge-
lost ten opzichte van 14% in de controlegroep. De 
meest gevonden problemen waren “onjuist gebruik” 
gevolgd door “onderbehandeling” en “onvoldoende 
drug monitoring”.
Dit type interventies door de apotheker lijkt dus voor 
de poli-patiënten van de cardiologie bij te dragen aan 
een verbeterde farmacotherapie. Hoewel de klinische 
relevantie van de afname in geneesmiddelgerelateer-
de problemen, zowel vanuit het perspectief van de 
patiënt als vanuit het perspectief van de zorgverleners, 
nog nader onderzocht moet worden.  
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