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BELEID POLYFARMACIE BIJ OUDEREN 

Aanleiding  

Geneesmiddelen kunnen naast heilzaam werken ook schade en risico’s veroorzaken. De 

arts dient alleen een geneesmiddel voor te schrijven op juiste indicatie en rekening houdend 

met specifieke patiëntkenmerken, levensverwachting, potentiële bijwerkingen en interacties 

met andere geneesmiddelen. Oudere patiënten zijn extra gevoelig voor schadelijke effecten 

door een veranderde fysiologie (zoals een verminderde nierfunctie) en door Multi morbiditeit, 

waardoor zij vaak meerdere geneesmiddelen gebruiken. Er is sprake van polyfarmacie als 

een patiënt vijf of meer geneesmiddelen uit verschillende therapeutische groepen of 

subgroepen chronisch gebruikt. Daarnaast hebben ouderen vaker last van een verminderde 

cognitie en kunnen er handicaps zijn (bijvoorbeeld door afname van visuele en fysieke 

vaardigheden) die de therapietrouw kunnen beïnvloeden. Ook psychosociale problematiek 

en maatschappelijk isolement kunnen een rol spelen. Oudere patiënten worden als 

kwetsbaar beschouwd bij verminderde zelfredzaamheid en wankel lichamelijk, psychisch en 

sociaal evenwicht.    

De zorg voor ouderen met complexe problematiek vraagt om samenhang, afstemming en 

samenwerking tussen patiënt (en/of mantelzorger), arts, apotheker en verpleegkundigen en 

verzorgenden. Dit geldt in het bijzonder bij de zorg rond verschillende aandoeningen die door 

verschillende specialisten behandeld worden met zeer diverse geneesmiddelen. Het risico 

op interacties en bijwerkingen is vergroot als verschillende artsen geneesmiddelen 

voorschrijven en men niet goed op de hoogte is van elkaars voorschriften. Ook kunnen 

specialisten zo gespecialiseerd zijn in hun vakgebied dat zij over onvoldoende kennis 

beschikken om de relevantie van door andere specialisten voorgeschreven medicatie op 

waarde te kunnen schatten. Een multidisciplinaire richtlijn kan deze zorg ondersteunen.    

Het beleid polyfarmacie bij ouderen is gelinkt aan de Prezo-prestaties D4.1.6 (medicijnen 

polyfarmacie bij ouderen), V2.2.1 (voldoende en bekwame medewerkers) en V2.2.2 

(voldoende en bekwame medewerkers voorbehouden en risicovolle handeling). 

Onderwerp en doel   

Deze richtlijn richt zich op ouderen met een groot risico op schade door gebruik van voor hen 

mogelijk minder geschikte geneesmiddelen. Daarmee bedoelen we ouderen vanaf 65 jaar 

met polyfarmacie (en daarmee samenhangende Multi morbiditeit) en één of meer van de 

volgende risicofactoren: 

 -  verminderde nierfunctie;  

- verminderde cognitie;  

- verhoogd valrisico;  

- signalen van verminderde therapietrouw; 

 -  niet zelfstandig wonend.  

 

Alle aanbevelingen in deze richtlijn betreffen deze specifieke patiëntengroep die we 

aanduiden als ‘ouderen met polyfarmacie’. Het hanteren van leeftijd als selectiecriterium is 

arbitrair, omdat sommige patiënten ook al vóór de leeftijd van 65 jaar kwetsbaar kunnen zijn.  

Arts en apotheker zullen beiden extra alert moeten zijn bij het voorschrijven, herhalen en 

afleveren van medicatie bij ouderen met polyfarmacie. Het doel van de richtlijn is een veilige 

en effectieve farmacotherapeutische zorg door een multidisciplinair afgestemde behandeling 
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en begeleiding van ouderen met polyfarmacie. In deze richtlijn staat medicatiebeoordeling 

centraal. Medicatiebeoordeling is een systematische beoordeling van het 

geneesmiddelgebruik van een individuele patiënt door arts, apotheker en patiënt (en/of 

mantelzorger of andere verzorgenden) op basis van een periodieke gestructureerde, 

kritische evaluatie van de medische-, farmaceutische- en gebruiksinformatie. Doel van de 

beoordeling is een op elkaar afgestemde farmacotherapeutische behandeling door artsen, 

apothekers, verpleegkundigen en verzorgenden op basis van de wensen en behoeften (dan 

wel ervaringen) van de patiënt (en mantelzorgers of andere verzorgenden). Belangrijke 

aspecten hierbij zijn: samen met de patiënt komen tot de keuze van het juiste middel (veilig, 

effectief en passend bij de dagelijkse routine, het begripsniveau en de fysieke vaardigheden 

van de patiënt), communicatie over deze keuzes met andere zorgverleners en afspraken 

over de verantwoordelijkheid voor en het evalueren en bewaken van de gekozen 

interventies. Op deze wijze zal de richtlijn een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een 

veilige inzet van medicatie bij ouderen met complexe problematiek en daarmee de risico’s 

van onbedoelde schade door polyfarmacie reduceren. 

 

Overzicht Aanbevelingen 

Patiëntenpopulatie  

Selecteer voor een medicatiebeoordeling patiënten die 65 jaar of ouder zijn en die 5 of meer 

geneesmiddelen (ATC-3-niveau) chronisch gebruiken en minimaal 1 van de volgende 

risicofactoren hebben:  

- verminderde nierfunctie (eGFR < 50 ml/min/1,73m2);   

-   verminderde cognitie (dementie (ICPC P70) of aanwijzingen voor geheugenstoornissen 

en andere cognitieve stoornissen (ICPC P20));  

- verhoogd valrisico (1 of meer maal gevallen in de voorgaande 12 maanden);  

- signalen van verminderde therapietrouw;  

- niet zelfstandig wonend (verzorgings- of verpleeghuis); 

-  niet geplande ziekenhuisopname.  

Deze criteria gelden voor alle patiënten, voor opgenomen patiënten alleen bij een langere 

opnameduur (bijvoorbeeld langer dan 4 dagen).  

  

Medicatiebeoordeling  

 Een medicatiebeoordeling is een beoordeling van de farmacotherapie door patiënt (of 

mantelzorg/verzorgenden), arts en apotheker op basis van een periodieke, 

gestructureerde, kritische evaluatie van de medische-, farmaceutische- en 

gebruiksinformatie. Maatstaf bij de beoordeling zijn de individuele behoeften van een 

patiënt ten aanzien van zijn of haar geneesmiddelgebruik. Voor een 

medicatiebeoordeling zijn gegevens nodig over de gebruikte medicatie, 

(medicatieoverzicht van de apotheek); medische gegevens (medische 

voorgeschiedenis, (contra)indicaties, intoleranties en meetwaarden) en gegevens van 

de patiënt (verkregen uit een interview/consult: farmacotherapeutische anamnese).  

 Een medicatiebeoordeling bestaat uit de volgende onderdelen:  

 Farmacotherapeutische anamnese (gesprek met de patiënt): bespreek op niet 

oordelende wijze aan de hand van een gestructureerde vragenlijst (zie bijlage 1) 

het actuele geneesmiddelgebruik, gebruik gerelateerde problemen, ervaringen, 
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zorgen, verwachtingen en overtuigingen van de patiënt met betrekking tot 

medicatie. Ga daarbij uit van concordantie, een medicatieoverzicht en 

geneesmiddelverpakkingen die de patiënt thuis heeft liggen (inclusief vrij 

verkrijgbare middelen).  

 Farmacotherapeutische analyse: orden de verzamelde gegevens en stel vast 

welke gegevens ontbreken. Identificeer vervolgens met een gestructureerde 

methode mogelijke farmacotherapie gerelateerde problemen (FTPs) (zie bijlage 1 

en 2).  

 Overleg tussen apotheker en arts (bij voorkeur mondeling): bespreek 

ontbrekende gegevens, geconstateerde FTP’s en de daarbij horende 

aanbevelingen en voorstellen voor bijvoorbeeld medicatiewijzigingen. De arts en 

apotheker stellen samen een farmacotherapeutisch behandelplan met prioritering 

op en spreken af wie de voorgestelde acties bespreekt met de patiënt en wie 

deze implementeert. Overleg zo mogelijk met de oorspronkelijke voorschrijver bij 

voorgestelde medicatiewijzigingen.  

 Terugkoppeling naar patiënt: bespreek in een behandelconsult het gewijzigde 

farmacotherapeutische plan met de patiënt (en/of diens verzorgende). Stel het 

plan zo nodig bij aan de hand van de reactie van de patiënt. Houd het aantal 

wijzigingen per keer beperkt en geef voldoende uitleg over wijziging van 

medicatie. Geef de wijzigingen ook op schrift mee zodat de patiënt dit 

desgewenst thuis kan nalezen of bespreken met mantelzorg. Gebruik dit verslag 

bij voorkeur ook voor communicatie naar andere behandelaars.   

 Follow up: maak in overleg tussen apotheker en arts afspraken over de controle 

op en de evaluatie van de afgesproken acties in het farmacotherapeutisch 

behandelplan. De evaluatie met de patiënt vindt binnen drie maanden na de 

aanpassingen plaats.  

 Volgorde, door wie en wijze van uitvoering van medicatiebeoordeling, is afhankelijk van 

de individuele situatie van de patiënt, de onderlinge afspraken tussen zorgverleners en 

de urgentie. Follow up van een medicatiebeoordeling in de tweede lijn kan bij een 

goede overdracht ook in de eerste lijn plaatsvinden.  

 Vervolgbeoordelingen van medicatie vinden in de regel minimaal 1 maal per jaar 

plaats.  

 Geef in de medicatieoverdracht van tweede naar eerste lijn (en omgekeerd) aan 

wanneer (datum en reden) een medicatiebeoordeling heeft plaatsgevonden en wat 

daarin afgesproken is (en waarom).  

 Gebruik een gestructureerde methode (zie bijlage 1) en actueel patiëntendossier bij de 

uitvoering van medicatiebeoordeling.  

  

Start- en stopcriteria  

 Een waarschuwingssysteem heeft de voorkeur boven het hanteren van verbodslijsten 

voor geneesmiddelgebruik bij ouderen vanaf 65 jaar. Op grond van specifieke 

patiëntkenmerken kunnen er argumenten zijn om toch voor een risicogeneesmiddel te 

kiezen.  

 Een aan de Nederlandse situatie en richtlijnen aangepaste versie van de START- en 

STOP-criteria heeft de voorkeur ter ondersteuning van de keuze van de beste 

medicamenteuze behandeling voor ouderen met polyfarmacie (zie bijlage 2).  
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 Stem zo mogelijk het afbouwen van chronische medicatie af met de verwachtingen en 

wensen van de patiënt en betrek de patiënt (of mantelzorger/verzorgenden) actief bij 

het stopproces.  

 Overweeg de indicatie bij voorschrijven van benzodiazepinen (inclusief 

herhaalreceptuur), voorkom bij voorkeur chronisch gebruik en bouw bij voldoende 

motivatie van patiënt (of mantelzorger/verzorgenden) chronisch gebruik af.  

 Bouw in nauw overleg met de omgeving en verzorgenden zo mogelijk chronisch 

gebruik van antipsychotica af bij ouderen met dementie.  

 Ga jaarlijks de indicatie en balans van voor- en nadelen na van chronisch gebruik van 

antihypertensiva bij de oudere en overweeg een stoppoging bij een ongunstige balans 

(zoals bij ontbreken van een indicatie, of als bijwerkingen zoals orthostatische 

hypotensie of vallen optreden). 

 

Effectiviteit en bijwerkingen geneesmiddelen  

 

 Volg de Nederlandse richtlijnen bij het besluit om te starten met statines en bij 

behandeling van hartfalen met ACE-remmers en bètablokkers.  

 Hanteer ook bij de overige middelen de Nederlandse richtlijnen als uitgangspunt en 

maak bij het farmacotherapeutisch beleid een individuele afweging op patiëntniveau, 

waarbij levensverwachting, veranderde farmacokinetiek en -dynamiek, 

medicatiekenmerken en mogelijke problemen gerelateerd aan polyfarmacie en Multi 

morbiditeit worden beoordeeld.   

 Beoordeel bij preventieve geneesmiddelen de nog te verwachten levensjaren en de 

tijdstermijn waarop een positief effect van de medicatie wordt verwacht.  

 Controleer alle geneesmiddelen na elke medicatiewijziging op effect en op mogelijke 

bijwerkingen en maak steeds een individuele afweging op patiëntniveau, waarbij 

levensverwachting, veranderde farmacokinetiek en -dynamiek, medicatiekenmerken 

en mogelijke problemen gerelateerd aan polyfarmacie en Multi morbiditeit worden 

beoordeeld.  

 Wees alert op andere bijwerkingen of andere frequentie van bijwerkingen dan bekend 

is uit de wetenschappelijke productinformatie van een geneesmiddel (SPC) en meld 

deze afwijkende bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb 

(www.lareb.nl).  

 Besteed in ziektespecifieke richtlijnen aandacht aan ouderen en veel voorkomende 

combinaties met andere co-morbiditeit en mogelijke interacties van veel voorkomende 

geneesmiddelencombinaties.  

  

  

Therapietrouw  

 

Maak om de therapietrouw te verbeteren zo veel mogelijk gebruik van:  

- interventies op maat, toegesneden op de individuele patiënt;  

- 1 tot 2 maal daags doseren met zo weinig mogelijk innamemomenten per dag;  

- vermijden van wisselen van geneesmiddelverpakkingen;  

- combinatie van begrijpelijke voorlichting en technische/praktische interventies (zoals 

medicatie op rol) met gedragsmatige interventies;  
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- medicatiebeoordeling en vraag daarin naar ervaringen en verwachtingen van patiënt 

ten aanzien van zijn geneesmiddelgebruik en bespreek op niet-oordelende wijze 

therapietrouw met de patiënt;  

- goede afstemming tussen eerste en tweede lijn met bij voorkeur één aanspreekpunt 

in de tweede lijn en één aanspreekpunt in de eerste lijn;   

- lokale en/of regionale afspraken over taken en verantwoordelijkheden, tussen eerste 

en tweede lijn en binnen de eerste en tweede lijn volgens de richtlijn Overdracht van 

medicatiegegevens in de keten;  

- interventies toegesneden op specifieke doelgroepen, zoals patiënten die uit het 

ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiekliniek ontslagen zijn, alleenstaanden, 

depressieve patiënten en patiënten met cognitieve stoornissen.  

 

  

Stappenplan medicatiebeoordeling  

  

Dit stappenplan is bedoeld als zelfstandig bruikbare handleiding en geeft aan hoe de richtlijn 

in de praktijk kan worden gebruikt.   

  

Doelen  

• Optimaliseren van het geneesmiddelgebruik van ouderen met polyfarmacie  

• Verminderen van geneesmiddel gerelateerde problemen  

• Reduceren van ongewenste, geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames.  

  

Randvoorwaarden  

• Mogelijkheden om een lijst van hoog risicopatiënten uit te printen met behulp van het 

elektronisch dossier  

• Elektronische controle op voorschrijven van potentieel ongeschikte medicatie voor 

ouderen  

• Registratie mogelijkheid voor acties en afspraken medicatiebeoordeling • Goede 

samenwerking tussen arts en apotheker  

• Toereikende financiering.  

  

 

Bronvermelding:  

Multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie bij ouderen 2012 

 

 

 


