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In hoofdstuk 1 (algemene introductie) van dit proefschrift worden de 
onderwerpen ongepast voorschrijfgedrag, ongepast medicatiegebruik en 
medicatiebeoordelingen geïntroduceerd. 

Een medicatiebeoordeling is een interventie met als doel het 
verminderen van ongepast voorschrijven en ongepast medicatiegebruik. De 
drie belangrijke kennislacunes in de wetenschappelijke literatuur voor 
medicatiebeoordelingen worden geïntroduceerd: het gebrek aan klinische 
effectiviteit, de optimale doelgroep voor medicatiebeoordelingen en de mate 
van patiëntenparticipatie. Een belangrijke uitdaging voor de haalbaarheid van 
een dergelijke interventie is de implementatie van medicatiebeoordelingen in 
de eerstelijnszorg in Nederland en wereldwijd. 

In dit hoofdstuk is tevens de rationale en opzet van dit proefschrift 
gepresenteerd, met de volgende onderzoeksvragen:  
 
1. Wat is er bekend in de literatuur over methoden van 

patiëntenparticipatie in het proces van een medicatiebeoordeling en wat 
zijn de effecten van patiëntenparticipatie op de uitkomsten van een 
medicatiebeoordeling? 

2. Kan patiëntenparticipatie in medicatiebeoordelingen worden bereikt 
met behulp van een vragenlijst in plaats van een interview? 

3. Wat is de (kosten)-effectiviteit van een geoptimaliseerde 
medicatiebeoordeling, bij oudere patiënten die zich met geriatrische 
problemen hebben gepresenteerd bij de huisarts, op kwaliteit van leven 
en de mate van geriatrische problemen vergeleken met reguliere zorg? 

4. Wat is de implementatiegraad van een geoptimaliseerde 
medicatiebeoordeling-interventie in de setting van de huisartspraktijk? 

 
In hoofdstuk 2 wordt de eerste onderzoekvraag beantwoord met behulp van 
een systematische literatuur review. Er is systematisch gezocht in de 
wetenschappelijke literatuur, waarbij als selectiecriteria 
medicatiebeoordelingen en patiëntenparticipatie zijn aangehouden. In totaal, 
voldeden 37 studies met diverse onderzoeksopzetten aan de inclusiecriteria. In 
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alle studies was patiëntenparticipatie gerealiseerd op het niveau van 
informatie geven door de patiënt aan de professional, met name over actueel 
medicatiegebruik. De effecten van patiëntenparticipatie waren niet frequent 
onderzocht en slecht beschreven. Het lijkt waarschijnlijk dat het actief 
betrekken van patiënten bij een medicatiebeoordeling resulteert in betere 
identificatie van medicijn gerelateerde problemen (MRP), betere kennis van 
medicijnen en patiënttevredenheid. Echter, er werd geen bewijs gevonden 
over effecten van patiëntenparticipatie op gezondheidsuitkomsten voor 
patiënten.  
 
In hoofdstuk 3 wordt de tweede onderzoeksvraag beantwoord. De 
ontwikkeling van een patiënt- vragenlijst is beschreven, als voorbereiding voor 
een medicatiebeoordeling. In een studie bij 97 thuiswonende oudere patiënten 
werd patiëntinformatie over actueel medicijngebruik en MRPs verkregen via 
een vragenlijst en vergeleken met informatie verkregen via een interview bij de 
patiënten thuis. 

90% van alle gebruikte medicatie was identiek gerapporteerd in de 
vragenlijst en het interview. Echter, bij slechts 45% van de patiënten was de 
gehele medicatielijst identiek voor beide methodes. De overeenstemming 
tussen de vragenlijst en interview op het niveau van MRPs bedroeg 75%. Het 
aantal gerapporteerde medicijnen en MRPs was hoger in het interview dan in 
de vragenlijst. De overeenstemming tussen beide methodes leek lager bij 
kwetsbaardere patiënten, gekarakteriseerd als patiënten die vier of meer 
chronische ziektes hebben, patiënten die tien of meer medicijnen gebruiken of 
patiënten met lagere gezondheidsvaardigheden. 

Rekening houdend met de beperkingen van dit onderzoek, lijkt een 
vragenlijst een geschikt instrument voor medicatiebeoordelingen waarbij 
interviews vervangen kunnen worden bij de meerderheid van de patiënten.  
 
In hoofdstuk 4 wordt de opzet en organisatie van de Opti-Med studie 
beschreven, een cluster gerandomiseerde studie. Het doel was om 500 
patiënten te includeren, 250 in groep, geworven uit 20 huisartspraktijken. De 
Opti-Med interventie werd ontworpen als een innovatieve interventie waarbij 
een geoptimaliseerde, goed voorbereide, gestructureerde en probleem-
georiënteerde medicatiebeoordeling werd toegepast. Een specifiek doel van 
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Opti-Med was om de grootste obstakels voor implementatie op grote schaal 
van medicatiebeoordelingen aan te pakken. 
 
In hoofdstuk 5 zijn de resultaten ten aanzien van de effectiviteit van de Opti-
Med interventie gepresenteerd om de derde onderzoeksvraag te 
beantwoorden. In totaal, werden 518 oudere patiënten uit 22 
huisartspraktijken geïncludeerd. Alle patiënten hadden recent hun huisarts 
geconsulteerd voor een geriatrisch probleem. 

Er werden geen significante verschillen gevonden tussen de interventie- 
en de controlegroep en over tijd voor de primaire uitkomsten (kwaliteit van 
leven en geriatrische problemen) en voor de twee secundaire uitkomstmaten 
(medicatie tevredenheid en therapietrouw). Het percentage opgeloste MRPs 
zes maanden na de interventie verschilde significant tussen de interventie- en 
controle groep. De Opti-Med interventie resulteerde in 22% meer opgeloste 
MRPs vergeleken met patiënten die reguliere zorg ontvingen. Echter, dit 
hogere percentage van opgeloste MRPs in de interventiegroep resulteerde niet 
in een positief effect op de gezondheid of kwaliteit van leven van de patiënten.  
 
In hoofdstuk 6 is een kosteneffectiviteitsstudie gepresenteerd, die werd 
uitgevoerd naast de Opti-Med effectiviteitsstudie om eveneens de derde 
onderzoeksvraag te beantwoorden. 

De totale maatschappelijke kosten waren €684 hoger in de 
interventiegroep vergeleken met de controlegroep, dit verschil was echter niet 
statistisch significant (95% BI -1142 ; 2387). De kosteneffectiviteit-
acceptabiliteit curves lieten zien dat voor opgeloste MRPs, de 
waarschijnlijkheid reikte tot 0,95 voor de interventie om kosteneffectief te zijn 
bij een betalingsbereidheid van €2100 per opgeloste MRP. Voor alle andere 
uitkomstmaten (quality-adjusted life years (QALYs, aan kwaliteit aangepaste 
levensjaren), kwaliteit van leven en verandering in geriatrische problemen) was 
de waarschijnlijkheid om kosten-effectief te zijn laag bij alle onderzochte 
willingness to pay waarden (range 0,25 tot 0,49). Geoptimaliseerde 
medicatiebeoordelingen werden niet kosteneffectief bevonden vergeleken met 
reguliere zorg. 
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In hoofdstuk 7 is een kwantitatieve en kwalitatieve proces-evaluatie 
beschreven die werd uitgevoerd naast de Opti-Med effectiviteitsstudie om de 
laatste onderzoekvraag te beantwoorden. Het Conceptual Framework for 
Implementation Fidelity werd aangehouden voor deze studie. 

Om de implementatiegraad te kunnen meten is nagegaan of de 
belangrijkste interventie componenten zijn uitgevoerd zoals beoogd, inclusief 
factoren die de implementiegraad konden beïnvloeden. Sommige 
componenten, zoals patiëntselectie en voorbereiding van de medicatie- 
analyses werden uitgevoerd door de onderzoekers in plaats van de 
praktijkondersteuners in de huisartspraktijk. De samenwerking tussen de 
expert-team leden ((huis)arts en apotheker) en het gebruik van een online 
beslissingsondersteunend instrument voor de beoordeling van medicatie 
waren facilitators voor implementatie. Barrières voor de implementatie waren 
tijdgebrek in de dagelijkse praktijk, problemen met de software voor de 
patiënten-selectie en incomplete medische dossiers. De totale tijdsinvestering 
van zorg-professionals voor de Opti-Med interventie was gemiddeld 94 
minuten per patiënt.  

Concluderend, de implementatiegraad was matig tot hoog voor alle 
belangrijke interventie componenten. De afwezigheid van de effectiviteit van 
de interventie kon niet worden verklaard door een onvoldoende hoge 
implementatiegraad.  
 
In hoofdstuk 8 (algemene discussie) is gereflecteerd op alle bevindingen in het 
licht van het huidige bewijs uit de literatuur en overwegingen uit de klinische 
praktijk. 

De belangrijkste methodologische overwegingen en mogelijke 
verklaringen voor de afwezigheid van effectiviteit en kosteneffectiviteit van de 
Opti-Med interventie zijn bediscussieerd. Deze variëren van de definitie van de 
doelgroep, de implementatiegraad, de selectie van de uitkomstmaten tot aan 
de follow-up duur. 

Ondanks de matige tot hoge implementatiegraad waren de Opti-Med 
medicatiebeoordelingen niet effectief wat betreft klinische uitkomsten en ook 
niet kosteneffectief vergeleken met de reguliere zorg. Er lijkt een 
wanverhouding te bestaan tussen het bewijs voor de effectiviteit van 
medicatiebeoordelingen op klinische uitkomsten en de huidige praktijk waarbij 
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medicatiebeoordelingen steeds meer dienen te worden uitgevoerd in 
Nederland en veel andere landen. Door deze aanpak heeft een 
medicatiebeoordeling zich ontwikkeld tot een inefficiënt instrument. Voordat 
we verder gaan met deze aanpak, zal eerst de hoog-risico groep die 
daadwerkelijk profiteert van een medicatiebeoordeling beter moeten worden 
geïdentificeerd. 
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