
 

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. 

 

1. Antipsychoticagebruik t/m 2e kwartaal 2020 

 

Ontwikkeling aantal bewoners met antipsychotica 

 

St. Franciscus 

Datum 

Aantal 

Patienten Hypnotica Sedativa 

Anti 

psychotica 

Anti 

depressiva 

dementie 

middelen zn med 

1-4-2018 38 5,26% 2,63% 10,53% 15,79% 10,53% 18,42% 

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

1-10-2018 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% 

1-4-2019 43 9,30% 4,65% 11,63% 13,95% 9,30% 18,60% 

1-7-2019 46 6,52% 4,35% 6,52% 17,39% 6,52% 13,04% 

1-10-2019 46 4,35% 4,35% 10,87% 15,22% 6,52% 10,87% 

31-12-2019 50 8,00% 0,00% 16,00% 22,00% 6,00% 18,00% 

1-3-2020 55 3,64% 3,64% 3,64% 25,45% 9,09% 20,00% 

1-6-2020 55 5,45% 5,45% 12,73% 29,09% 7,27% 25,45% 

1-9-2020 55 5,45% 7,27% 16,36% 29,09% 5,45% 12,73% 

 

Maasduinen 

Datum 

Aantal 

Patienten Hypnotica Sedativa 

Anti 

psychotica 

Anti 

depressiva 

dementie 

middelen zn med 

1-4-2018 133 13% 11% 23% 26% nb nb 

1-7-2018 133 14% 10% 14% 25% nb nb 

1-10-2018 133 12% 6% 16% 22% nb nb 

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

1-4-2019 133 13% 10% 15% 20% nb 7% 

1-7-2019 133 13% 10% 17% 24% nb nb 

1-10-2019 133 8% 11% 20% 24% nb 9% 

31-12-2019 133 8% 8% 16% 21% nb 9% 

1-3-2020 135 4,44% 5,19% 11,85% 16,30% 2,22% 7,41% 

1-6-2020 135 3,70% 4,44% 17,78% 14,81% 2,22% 2,96% 

1-9-2020 138 2,90% 5,80% 24,64% 15,22% 3,62% 1,45% 

 



 

 

Toelichting/Reflectie 

 

T.a.v. het verloop psychofarmaca valt een zekere stabilisering te zien. In sommige periodes is 

een daling ingezet, hetgeen ook past bij het beleid om zo weinig mogelijk medicatie als 

mogelijk in te zetten. Richting half 2020 zien we in het bijzonder bij en Anti depressiva en de 

zo nodig medicatie toch weer een stijging. In Kwartaal 3 zien we dat de daling op dit vlak 

weer is ingezet. We houden dus vooralsnog een een iets wat grillig dit beeld c.q. een 

afwisselend gebruik . Dit is te verklaren a.d.h.v. specifieke casussen, waarbij de keuze m.b.t. 

het wel of niet inzetten van deze middelen er simpelweg niet echt was. Gemiddeld genomen 

zien we een relatief laagblijvend gebruik. De zo nodig medicatie is no relatief hoog, maar 

hier zien we in elk geval dat we terug zijn op de lagere niveaus vanuit het verleden. 

 

Wet zorg en Dwang 

Omdat de Wet zorg en Dwang van start is gegaan en de medicatie hierin een positie heeft 

(vlg de richtlijnen voorschrijven van gedrag beïnvloedende medicatie) willen we tevens 

helder aangeven welke medicatie binnen St. Franciscus wordt verstrekt die niet in de 

richtlijn van Verenso staat. Dit is niet goed of fout; er kan sprake zijn van bijvoorbeeld een 

psychiatrische VG waarbij in het verleden een keuze is gemaakt voor een ander middel. 

Tevens kan er gemotiveerd afgeweken worden van de Verenso richtlijn (bijvoorbeeld op 

basis van het formularium van GeriCare of de richtlijnen van de psychiatrie) als er niet 

uitkomen wordt met de verenso richtlijn. Verder komen cliënten soms binnen met andere 

medicatie (m.n. antidepressiva) 

 

In St Franciscus had in het laatste kwartaal de volgende medicatie buiten de Verenso 

richtlijn: 

 Zolpidem 2x (wel gericare formularium) 

 Temazepam 1x (wel gericare formularium) 

 Sertraline 1x 

 Quetiapine 4x 

 Diazepam 1x 

 Dipiperon 1x 

 Venlafaxine 3x 

 

In vergelijking met andere huizen is dit relatief weinig, maar desalniettemin wel een punt 

van aandacht. 


