
Reeks

De eeuwige mens.                        Langer leven dankzij of ondanks medicijnen? 



Langer leven 
dankzij of 
ondanks 
medicijnen?

Dr. Ben Janssen
Universitair Hoofddocent
Vakgroep Farmacologie & Toxicologie
Maastricht University
b.janssen@maastrichtuniversity.nl



Doelen

1. Medicijnen in NL: gebruik en kosten, via voorschrift of zelfzorg

2. Merknamen versus generieke namen

3. Polyfarmacie (5 of meer geneesmiddelen): 
Hoe komt een patient toch al aan die medicijnen? En wat doe je eraan?

4. Farmacodynamiek: Wat doet een medicijn met het lichaam (+ / -)

5. Farmacokinetiek: Wat doet het lichaam met het medicijn 

6. Effecten van medicijnen bij ouderen zijn vaak anders; waarom?

7. Waarom raken oudere mensen van veel medicijnen door de war? 
Delirant of beginnend dement

8. Waar vind je betrouwbare informatie over medicijnen



Mw. Janssen is een zelfstandig wonende vrouw van 79 jaar. 
Weduwe, 1 zoon, 2 kleinkinderen (woont ver weg). 
Betrokken familie dichtbij (zus, neef en nicht).
De wijkverpleegkundige helpt met aantrekken steunkousen.
Mw. maakt zich druk voor naderend feest (80 jaar).

Ze is bekend met o.a. 
 Verhoogde bloeddruk
 Een hartinfarct
 Suikerziekte
 Klachten van pijn op de

borst bij inspanning
 Recidiverende blaasontstekingen
 Wisselende stemming (na overlijden echtgenoot)

Casus



Generieke naam Merknaam Doel middel Dosering Frequentie

1 Acetylsalicylzuur Aspirine

protect 

Thrombose 80 mg 1/dag 1 tablet

2 Simvastatine Zocor Cholesterol 40 mg 1/dag 1 tablet

3 Metoprolol Selokeen Hart/bloeddruk 100 mg 1/dag 1 tablet

4 Perindopril Coversyl Hart/bloeddruk 2,5 mg 1/dag 1 tablet

5 Hydrochloorthiazide - Plastablet 12.5 mg 1/dag 1 tablet

6 Omeprazol Omecat Maagbeschermer 20 mg 1/dag 1 tablet

7 Metformine Glucophage Bloedsuiker 500 mg 3/dag 1 tablet

8 Colecalciferol Divisun Vitamine D3 

Osteoporose

800 IE 1/dag 1 tablet

9 Escitalopram Lexapro Sombere 

stemming

10 mg 1/dag 1 tablet

Medicatielijst Mw. Janssen

11 tabletten / dag



Generiek- versus merk-preparaat

• Generieke naam = De stofnaam, verwijst naar het werkzame 
bestanddeel van het middel.

• De merknaam wordt door de fabrikant aan het geneesmiddel 
gegeven

• Wanneer patent is afgelopen mogen gelijksoortige preparaten 
op de markt worden gebracht. Deze worden net zo streng 
getest. Kleur, vorm en hulpstof kan anders zijn!



www.gipdatabank.nl

Geneesmiddelen Hulpmiddelen

www.farmacotherapeutischkompas.nl



www.gipdatabank.nl Top 100 gebruikers 

2012 2013 2014 2015 20161 = 1000 Euro



www.gipdatabank.nl Top 100 voorschriften

2012 2013 2014 2015 20161 = 1000 Euro



www.gipdatabank.nl Kosten geneesmiddelen 

2012 2013 2014 2015 20161 = 1000 Euro
1 = € 1000

Gemiddelde kosten per “gewoon” medicijn / patient / jaar zijn stabiel / dalend



2012 2013 2014 2015 20151 = 1000 Euro

Duurste medicijn: Galsufase
voor stofwisselings-stoornis, Maroteaux-Lamy-syndroom.

Kosten  € 599.721  per jaar / patiënt               (n=14 in NL)

1 = € 1000 

Dure intramurale medicatie + weesgeneesmiddelen



Totale geneesmiddelenkosten

per leeftijdsklasse van 5 jaar

Miljoen

Euro



Het aantal cholesterolverlagers per zorgkantoorregio in 2016



♀ 90
♂ 88

2040

VoorspellingBAAT HET? 



Het aantal geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnames

onder 65-plussers is toegenomen van bijna 39 duizend in 

2008 naar bijna 49 duizend in 2013, een stijging van 26%

Gemiddeld 48 procent van deze geneesmiddel-gerelateerde 

ziekenhuisopnames is potentieel vermijdbaar

NOS Journaal 31 Jan 2017

Ministerie van VWS et al. 

SCHAADT HET? 



SCHAADT HET? 

NOS Journaal Oktober 2017



SCHAADT HET? 



HOE KOMT DIT? 

1. Patient is een verzameling van organen die door 

onafhankelijke specialisten worden behandeld: 

Ontbreken van een geintegreerde aanpak

2. Toename in leeftijd

3. Toename in comorbiditeit

4. Toename in polyfarmacie

5. Toename in individualisering / zelfstandigheid

6. Afname in zorgcontacturen

7. Slechte communicatie

8. Richtlijnen volgen of patient-specifiek voorschrijven?

9. Onzekerheid mbt voorschrijven

10.Digitalisering, helpt dit? kennis vs. opzoeken



Patient is een verzameling van organen die 
vaak afzonderlijk wordt behandeld.

Problemen Mw. Janssen Specialist

Hoge bloeddruk Internist

Hartproblemen / pijn op borst Cardioloog

Suikerziekte Internist / Endocrinoloog

Osteoporose Orthopeed

Recidiverende blaasontstekingen Uroloog

Stemmingsproblemen Psychiater

Integratie door huisarts !



Kennis versus elektronisch zoeken

Ervaren arts met jonge net afgestudeerde

assistent overleggen over de behandeling

van een patient. De arts vraagt de 

assistent wat het middel van eerste

voorkeur is. 

De jongen raadpleegt zijn App op de 

telefoon en stelt middel x voor.

De dokter zegt, gebaseerd op mijn

ervaring en gezien deze symptomen lijkt

me dat geen goed idee. 

De jonge arts zegt: 

zie je wel dat ik een nieuwe telefoon nodig heb!



Mw. Janssen is een zelfstandig wonende vrouw van 79 jaar. 
Weduwe, 1 zoon, 2 kleinkinderen (woont ver weg). 
Betrokken familie dichtbij (zus, neef en nicht).
De wijkverpleegkundige helpt met aantrekken steunkousen.
Mw. maakt zich druk voor naderend feest (80 jaar)

Huidige bijkomende problemen: 
 Obstipatie en buikpijn
 Hoofdpijn en duizelig
 Slapeloosheid
 Dikke enkels
 Slecht lopen
 Onrustig / verward

Casus vervolg



Wat is het huidige probleem bij mw. J.

• Spanning ivm aankomende 80ste verjaardag, te veel stress

Slecht voor hart, bloedsuiker, bloeddruk, nieren

• Urineweg infectie

• Niet goed eten, drinken, en slapen: slap en moe

• Steunkousen vergeten

• Vergeten medicijnen in te nemen

• Te veel medicijnen ingenomen

• Met zelfzorgmedicijnen problemen bestreden



Mw. J. heeft last van obstipatie.
Welk van de volgende medicijnen mag ze innemen?

1. Psyllium

2. Macrogol

3. Lactulose

4. Magnesiumhydroxide

5. Alle 4

Generieke naam

1 Acetylsalicylzuur

2 Simvastatine

3 Metoprolol 

4 Perindopril

5 Hydrochloorthiazide

6 Omeprazol

7 Metformine

8 Colecalciferol

9 Escitalopram



Mw. J.  heeft last van hoofdpijn. 
Welk van de volgende medicijnen mag ze innemen?

A. Paracetamol 

B. Diclofenac

C. Codeine

D. Alle 3

Generieke naam

1 Acetylsalicylzuur

2 Simvastatine

3 Metoprolol 

4 Perindopril

5 Hydrochloorthiazide

6 Omeprazol

7 Metformine

8 Colecalciferol

9 Escitalopram

Cave: interacties tussen medicijnen
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Medicijnen verdelen zich over lichaams-water en -vet

Concentratie van medicijnen (in weefsels) is bij ouderen anders. 



Nier- en leverfunctie dalen bij ouderen

Hersenfuncties
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Delier

Op haar 80ste verjaardag wordt mw. Janssen 

opgenomen ivm toegenomen verwardheid



“In mijn baan doe ik niets 
anders dan het optimaliseren 
van medicatielijstjes van 
patienten”



Wat is het doel?

1. Genezen
2. Symptoom reductie
3. Preventie



Medicatie review
volgens (inter) nationaal geadviseerde methode

1. STRIP methode: systematic tool to reduce inapproriate prescribing

2. START criteria: systematic tool to alert doctors to right treatment

3. STOPP criteria: screening tool of older people’s prescriptions



Hulpbron

199 pagina’s met adviezen



Geef goede patiëntinformatie en
bevorder dat patiënt plan opvolgt



Een paar dagen later ☺



1. www.farmacotherapeutischkompas.nl
2. www.gipdatabank.nl 
3. www.cbg-meb.nl/cbg/nl
4. www.lareb.nl 
5. www.meldpuntmedicijnen.nl
6. www.medicijngebruik.nl 
7. coo.lumc.nl/trc (Engels)

8. www.rxlist.com (Engels)

Handige websites om informatie te zoeken


