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Polyfarmacie bij ouderen vergroot de kans op het 
optreden van medicatiegerelateerde problemen. Het 
maken van medicatiebeoordelingen is daarom bij 
deze patiënten van groot belang om de veiligheid 
omtrent het medicatiegebruik te waarborgen.
Zwietering et al. hebben onderzoek gedaan in het 
Zuyderland Medisch Centrum naar de verschillende 
manieren waarop medicatiebeoordelingen worden uit
gevoerd en de overeenkomsten en verschillen tussen 
deze manieren. Dit onderzoek heeft de hoeveelheid 
en het type problemen die aan het licht kwamen  
tijdens medicatiebeoordelingen door een geriater, 
openbaar apotheker of een digitaal beslissingsonder
steuningsysteem (DBOS) geïdentificeerd. De proble
men werden ingedeeld in zeven categorieën van 
mogelijke farmaceutische problemen: ‘indicatie zon
der medicatie’, ‘medicatie zonder indicatie’, ‘contra 
indicatie/interactie/bijwerking’, ‘doseringsprobleem’, 
‘dubbele medicatie’, ‘incorrecte medicatie’, en ‘thera
peutische medicatiemonitoring’. De verschillende 
medicatiebeoordelingen werden uitgevoerd in dezelf
de groep patiënten. De geriaters waren niet op de 
hoogte van het onderzoek, de openbaar apothekers 
daarentegen wel.
Het DBOS en de openbaar apotheker identificeerden 
problemen in significant meer categorieën dan de 
geriaters. Het DBOS gaf meer opmerkingen in de 

categorieën ‘dubbele medicatie’, ‘doseringsprobleem’ 
en ‘contraindicatie/interactie/bijwerking’ dan de geri
ater, terwijl de geriater juist meer problemen vond in 
de categorie ‘medicatie zonder indicatie’. Het DBOS 
vond ook meer problemen in de categorieën ‘contra 
indicatie/interactie/bijwerkingen’ en ‘therapeu tische 
medicatiemonitoring’ dan de openbaar apotheker,  
terwijl de openbaar apotheker juist vaker ‘indicatie 
zonder medicatie’ en ‘medicatie zonder indicatie’ 
identificeerde dan het DBOS.
Uit de resultaten blijkt dat medicatiebeoordelingen die 
worden uitgevoerd door een geriater, openbaar apo
theker en het DBOS leiden tot verschillende inzichten. 
Desalniettemin kwamen alle drie de manieren tot rele
vante inzichten. De auteurs bevelen daarom ook aan 
om bij het maken van een medicatiebeoordeling de 
expertises van zowel de geriater, openbaar apotheker 
en een DBOS te combineren om inadequaat medica
tiegebruik en eventuele zorgkosten te verminderen. 
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