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Medicatieveiligheid

Geneesmiddel gerelateerde problemen 
(drug related problems = DRP)

Ondermeer:

Medicatiefouten (=  medication error = ME)

Nevenwerkingen (= adverse drug reaction = ADR)

→ Farmacovigilantie: 
technieken voor het inschatten van het risico op problemen 
(bijwerkingen) van geneesmiddelen



Medicatieveiligheid

Geneesmiddel gerelateerde problemen 
(drug related problems = DRP)



Hospital Admissions Related to Medication (HARM):
een multicenter, cross-sectioneel onderzoek naar 
geneesmiddel gerelateerde ziekenhuisopnames



Medicatie schema



Kamiel

• Beginnende dementie (MMSE 22) met frequent  
storend gedrag

• Slaapstoornis

• Hartfalen gr 2 

• COPD (matig ernstig)

• Matige hypertensie (RR 150/100)

• Milde nierinsufficiëntie (53 ml/min )

• Coxartose

• Obstipatie

• Hij is al enkele keren gevallen…

• WAT VALT U OP IN DE MEDICATIELIJST EN PROBLEEMLIJST?

• Molsidomine (16mg 1x/dag)

• Aspirine (80mg 1x/dag)

• Clopidogrel (75mg1 x/dag)

• Atorvastatine (10mg 1x/dag)

• Salmeterol/fluticasone (50/500 2 x 2/dag)

• Oxybutinine (2x5mg/dag)

• Losartan (50mg 1x/dag)

• Bisoprolol (2,5mg 1x/dag)

• Furosemide (40mg 1x/dag)

• Piroxicam (20mg 1x/dag)

• Pantoprazol (20mg 1x/dag)

• Zolpidem (10mg 1x/dag)

• Donepezil (10mg 1x/dag)

• Venlafaxine (75mg 1x/dag)

• Movicol zakjes (tot 2x/dag)

• Haldol (5mg 1x/dag)

Polyfarmacie  =    > 5



Farmacologisch

• Farmacokinetiek

wat doet het lichaam met het medicijn: 
verandering in de concentratie / biologische beschikbaarheid

• absorptie, verdeling, eiwitbinding, eliminatie

• Farmacodynamiek

wat doet het medicijn met het lichaam: 
verandering in het effect van het geneesmiddel bij dezelfde concentratie

receptoren, effect



Ouder worden betekent verandering in absorptie, distributie, metabolisatie, 
excretie (ADME) van het geneesmiddel, 

met verandering in de biologische beschikbaarheid als gevolg



Supplementen   !!

Rode gist rijst ontstaat door gisting van rijst. 
Tijdens de gisting wordt monacoline K gevormd = lovastatine.
Samenstelling en kwaliteit onduidelijk.

De bijwerkingen komen overeen met die van statines: myopathie, 
levertoxiciteit, maag- en darmklachten, ontregeling stollingstijd, 
interacties via Cyp



Farmacokinetiek

• Eliminatie
• lever-volume vermindert - doorbloeding vermindert (20-30%)

→ first-pass minder efficiënt
→ propranolol en morfine lager doseren bij ouderen

• CYP



Relevante geneesmiddelen

11







Eliminatie via de nier

• zeker indien nauwe therapeutische marge 
(ev concentraties opvolgen: TDM)

anti-epileptica, coumarines, digoxine, lithium, theophylline, 
colchicine

• Extra opletten bij ‘tripple whammy’

NSAID, ACE-I, Diureticum (uitz lisdiureticum)



Eliminatie via nier

• Verminderde nierfunctie (bij 2/3 !) 

=> verminderde renale klaring van geneesmiddelen => opstapeling

• Nierinsufficientie – eGfr

< 50
< 30



Farmakodynamiek
wat doet het geneesmiddel met het lichaam

• zolpidem

• FD veranderingen bij ouderen: hogere gevoeligheid, minder 
adaptie

• FD interacties = waarbij combinatie van meerdere 
geneesmiddelen leidt tot een verandering van het antwoord, 
zonder dat de concentraties van de betrokken geneesmiddelen 
wijzigt

• combinatie benzodiazepine + antipsychoticum + alcohol : 
toename sedatie



clozapine receptorbinding
1 drug  = multireceptor

-> (onverwachte) effecten
-> interactie met andere 

geneesmiddelen met
zelfde aangrijpingspunt 

D = dopamine
5HT = serotonine
M = muscarine
H = histamine
Α = adrenerg



• quetiapine
= seroquel

• clozapine
= leponex

• olanzapine
= zyprexa

• risperdon
= risperdal



Typisch voorbeeld van een cholinerge bijwerking

• PERIFEER

• Droge mond, droge ogen, 
obstipatie, minder 
zweetproductie, mydriase, 
accomodatiestoornissen, 
urine retentie

• CENTRAAL

• Duizeligheid, ook cognitieve veranderingen, 
verwardheid, 
met of zonder agitatie

• Medicatie waar anticholinerg de 
bedoeling is: 
butylhyoscinebromide bij 
buikkrampen, anticholinergica bij 
blaasfunctie stoornissen, 
anticholinergica bij astma en 
COPD, anticholinergica bij de 
ziekte van Parkinson, bepaalde 
mydriatica en cycloplegica, 
atropine

• Medicatie waar anticholinerg een bijwerking 
is: 
antidepressiva (vooral TCA’s, maar ook 
bepaalde SSRI’s), H1-antihistaminica, 
antipsychotica (vooral clozapine, haloperidol, 
olanzapine, pimozide, risperidon)



Wat nemen we mee

1. Nevenwerking altijd in differentiaal diagnose

2. Nood aan kritische evaluatie 
(regelmatig / systematisch) van het 
geneesmiddelengebruik (bij ouderen)

3. Specifiek:
CYP
Nierfunctie
Multireceptor-profiel
Cholinerge bijwerkingen


