
 

Periodieke rapportage over antipsychoticagebruik, incl. verloop en korte reflectie 
 
De BOPZ Commissie van St. Franciscus komt 3 keer per jaar bij elkaar en dan wordt onder 
andere het antipsychoticagebruik behandeld. Er wordt besproken hoeveel bewoners 
antipsychotica gebruiken, hoe dit verloopt, of er een stijging of een daling te zien is en tot 
slot wordt hier op gereflecteerd. Vanaf 1 januari 2018 worden de uitkomsten van de BOPZ-
commissies op deze plaats weergeven. 
 
 
0. Antipsychoticagebruik 2017 
 

Franciscus totaal ( n=42) 2017 jan. t/m 
maart 

april t/m juni juli t/m sept.  okt. t/m dec. 

Antidepressiva 27% 25% 29% 24% 

Neuroleptica (antipsychotica) 32% 28% 27% 29% 

Sedativa 27% 23% 23% 25% 

 
Toelichting/Reflectie 
 
Vooralsnog bestaat de toelichting in eerste instantie uit een vergelijking met het landelijk 
gemiddelde. Dit landelijk gemiddelde en de ontwikkeling daarvan ziet er als volgt uit. 
 

Franciscus totaal ( n=42) 2017 was 2011: was 2003: 

Antidepressiva 27% 27% 

Neuroleptica (antipsychotica) 28% 37% 

Sedativa 31% 31% 

 
St .Franciscus scoort op of onder het landelijk gemiddelde. Een tweede actie dit we dit jaar in 
gang willen zetten, is een benchmark met een gelijksoortige zorginstelling uit de omgeving, 
zodat we ons zelf hiermee ook kunnen vergelijken. 
Tevens willen we dan de inzet van antipsychotica uitsplitsen naar soort medicatie, zodat er 
een genuanceerder beeld ontstaat van het totale gebruik. Op de volgende pagina treft u dit 
per kwartaal aan.  
 
  



 

 
1. Antipsychoticagebruik 1e kwartaal 2018 
 
Ontwikkeling aantal bewoners en inzet antipsychotica 
 
St. Franciscus 

Datum 
Aantal 

Patienten Hypnotica Sedativa 
Anti 

psychotica 
Anti 

depressiva 
dementie 
middelen zn med 

1-3-2018 38 5,26% 2,63% 10,53% 15,79% 10,53% 18,42% 

 
Maasduinen 

Datum 
Aantal 

Patienten Hypnotica Sedativa 
Anti 

psychotica 
Anti 

depressiva 
dementie 
middelen zn med 

1-3-2018 133 13% 11% 23% 26% nb nb 

 
Toelichting/Reflectie 
 
St. Franciscus scoort in het 1e kwartaal iets lager dan voorgaande periode en onder het 
(landelijk) gemiddelde. Tevens geven we inhoud aan ons voornemen om op 
medicatie/medicijnniveau te rapporteren en benchmarken we de inzet met een 
gelijksoortige zorginstelling uit de omgeving (Maasduinen) zodat het nog transparanter is 
hoe we op dit punt presenteren. Wat je ziet als je de inzet van antipsychotica uitsplitst op 
medicijnniveau is dat de dubbeltellingen apart zichtbaar worden. Iemand met slechts 1 soort 
medicijn telt in het geaggregeerde overzicht van 2017 net zo zwaar mee als iemand die 2 of 
3 soorten medicatie krijgt. Door een uitsplitsing te maken wordt pas helder hoeveel er per 
soort medicatie daadwerkelijk wordt ingezet en dan valt op dat binnen St. Franciscus per 
type medicijn relatief weinig antipsychotica voorgeschreven. 
 
 
2. Antipsychoticagebruik 2e kwartaal 2018 
 
Ontwikkeling aantal bewoners en inzet antipsychotica 
 
St. Franciscus 

Datum 
Aantal 

Patienten Hypnotica Sedativa 
Anti 

psychotica 
Anti 

depressiva 
dementie 
middelen zn med 

1-3-2018 38 5,26% 2,63% 10,53% 15,79% 10,53% 18,42% 

1-6-2018 41  2,50% 5,00% 10,00% 22,50% 7,50% 17,50% 

 
Maasduinen 

Datum 
Aantal 

Patienten Hypnotica Sedativa 
Anti 

psychotica 
Anti 

depressiva 
dementie 
middelen zn med 

1-3-2018 133 13% 11% 23% 26% nb nb 

1-6-2018 133 14% 10% 14% 25% nb nb 



 

 
Toelichting/Reflectie 
 
Op een enkel onderdeel na zien we in het 2e kwartaal een daling t.o.v. het 1e kwartaal. In de 
benchmark zien we dat we op alle onderdelen relatief weinig middelen inzetten. In hoeverre 
dit o.b.v. de doelgroep (ZZP5/7?) verklaard kan worden is een goede vraag voor een 
vervolganalyse. 
 
 
3. Antipsychoticagebruik 3e kwartaal 2018 
 
Ontwikkeling aantal bewoners met antipsychotica 
 
St. Franciscus 

Datum 
Aantal 

Patienten Hypnotica Sedativa 
Anti 

psychotica 
Anti 

depressiva 
dementie 
middelen zn med 

1-3-2018 38 5,26% 2,63% 10,53% 15,79% 10,53% 18,42% 

1-6-2018 41  2,50% 5,00% 10,00% 22,50% 7,50% 17,50% 

1-9-2018 43 9,30% 6,98% 9,30% 18,60% 9,30% 30,23% 

 
Maasduinen 

Datum 
Aantal 

Patienten Hypnotica Sedativa 
Anti 

psychotica 
Anti 

depressiva 
dementie 
middelen zn med 

1-3-2018 133 13% 11% 23% 26% nb nb 

1-6-2018 133 14% 10% 14% 25% nb nb 

1-9-2018 133 12% 6% 16% 22% nb nb 

 
Toelichting/Reflectie 
 
Op een enkel onderdeel na zien we in het 3e kwartaal een stijging t.o.v. het 2e kwartaal. Ook 
is het gebruik op deze onderdelen hoger dan in het 1e kwartaal. In de benchmark zien we dat 
we op alle onderdelen nog altijd wel relatief weinig middelen inzetten. Een stijging dus, 
maar nog wel relatief weinig gebruik van antipsychotica. 
 
  



 

 
4. Antipsychoticagebruik 4e kwartaal 2018 
 
Ontwikkeling aantal bewoners met antipsychotica 
 
St. Franciscus 

Datum 
Aantal 

Patienten Hypnotica Sedativa 
Anti 

psychotica 
Anti 

depressiva 
dementie 
middelen zn med 

1-3-2018 38 5,26% 2,63% 10,53% 15,79% 10,53% 18,42% 

1-6-2018 41  2,50% 5,00% 10,00% 22,50% 7,50% 17,50% 

1-9-2018 43 9,30% 6,98% 9,30% 18,60% 9,30% 30,23% 

1-1-2019 45 13,33% 2,22% 8,89% 13,33% 6,67% 20,00% 

 
 
Maasduinen 

Datum 
Aantal 

Patienten Hypnotica Sedativa 
Anti 

psychotica 
Anti 

depressiva 
dementie 
middelen zn med 

1-3-2018 133 13% 11% 23% 26% nb nb 

1-6-2018 133 14% 10% 14% 25% nb nb 

1-9-2018 133 12% 6% 16% 22% nb nb 

1-1-2019 133 12% 9% 16% 21% nb nb 

 
 
Toelichting/Reflectie 
 
Op een onderdeel na zien we in het 4e kwartaal weer een redelijk sterke daling t.o.v. het 3e 
kwartaal. In de benchmark zien we dat we op alle onderdelen, ook op een punt na, relatief 
weinig middelen inzetten. We zien dus een relatief laag gebruik van antipsychotica en tevens 
een gunstige ontwikkeling hierin. Het streven voor 2019 is om meer nadrukkelijk aandacht te 
hebben voor de inzet van zo nodig medicatie. 


