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Farmacotherapie bij ouderen vereist speciale kennis en aandacht, aangezien reacties op geneesmiddelen veranderen
met het ouder worden. Zo treden er farmacokinetische en farmacodynamische veranderingen op, waardoor het
aanpassen van de dosis noodzakelijk kan zijn. Ook wordt de zelfstandige inname van voorgeschreven medicatie
bemoeilijkt, door het achteruitgaan van allerlei lichaamsfuncties zoals gezichtsvermogen, geheugen en mobiliteit. Voorts
zijn bij ouderen vaak verschillende aandoeningen tegelijk aanwezig, waardoor het veelvuldig voorkomt dat zij meerdere
geneesmiddelen gebruiken. Van polyfarmacie wordt gesproken indien twee of meer geneesmiddelen worden gebruikt.1
Hierbij is het risico van bijwerkingen door interacties verhoogd. Bij ouderen kunnen deze zich bovendien op een andere
wijze presenteren dan bij jongeren.
In dit blad is ruim 10 jaar geleden aandacht besteed aan de algemene farmacologische principes bij ouderen (Gebu
1989; 23: 17-21). In de afgelopen jaren zijn diverse (inter)nationale rapporten uitgebracht over geneesmiddelen bij
ouderen.2 3
In dit artikel wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan het optreden van bijwerkingen van geneesmiddelen bij
ouderen, de oorzaken hiervan, zoals de farmacokinetische en farmacodynamische veranderingen als gevolg van het
ouder worden en polyfarmacie. Tot slot zullen strategieën worden besproken om polyfarmacie te reduceren.

Geneesmiddelenbijwerkingen bij ouderen

Uit enkele Nederlandse en buitenlandse onderzoeken komt naar voren dat circa 15% van de ziekenhuisopnamen van
ouderen in verband wordt gebracht met ernstige geneesmiddelenbijwerkingen. Het betreft met name gastro-intestinale
bloedingen en vallen.4-6 Bijwerkingen ontstaan vooral bij het gebruik van meer dan twee middelen.6 In een onderzoek
in Nederland werd het geneesmiddelengebruik van een serie van 105 opgenomen patiënten van 65 jaar en ouder
onderzocht. Bij 63 patiënten (60%) ontstonden tijdens de opname bijwerkingen, vooral door het gebruik van antibiotica.5
In een ander onderzoek in een Nederlands ziekenhuis werden gedurende drie maanden alle opgenomen patiënten van
70 jaar en ouder onderzocht. Bij 44 (= 42%) van de 102 patiënten werd een bijwerking geconstateerd. Bij 25 patiënten
(24%) was deze weliswaar ernstig, maar gaf geen aanleiding tot sterfte.6 7 Tevens kwam naar voren dat oudere
patiënten vaak goed kunnen vaststellen of hun klachten het gevolg zijn van het gebruik van de voorgeschreven
geneesmiddelen (sensitiviteit 70%, specificiteit 85%).8
Het is echter niet altijd gemakkelijk vast te stellen of een klacht of verschijnsel daadwerkelijk berust op een bijwerking.
Bij geriatrische patiënten kan de presentatie van ziekten, maar ook die van bijwerkingen, anders of vaag zijn. Het
verschijnsel kan ten onrechte aan het ouder worden zelf worden toegeschreven of aan een bestaande aandoening.
Belangrijke factoren voor het vaststellen van een bijwerking zijn de tijdsrelatie tussen het starten van het geneesmiddel
en het optreden van de verschijnselen, het als bijwerking bekend zijn van het verschijnsel, het verdwijnen hiervan na
staken van het geneesmiddel en het opnieuw optreden na hervatten van de medicatie.9
De verhoogde incidentie van bijwerkingen bij ouderen kan enerzijds berusten op veranderingen in farmacokinetiek of dynamiek als gevolg van het ouder worden, en anderzijds op geneesmiddeleninteracties door het gelijktijdig gebruik van
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twee of meer verschillende geneesmiddelen (polyfarmacie). Vaak spelen beide factoren een rol.
In de praktijk kan het moeilijk zijn om eenduidig vast te stellen of een bijwerking het gevolg is van een
geneesmiddeleninteractie. In het onderstaande kader wordt daarvan een voorbeeld gegeven.

Bijwerking of interactie?
Als een middel aan bestaande medicatie wordt toegevoegd en de patiënt meldt vervolgens een bijwerking, dan dient ook
aan de mogelijkheid van een interactie te worden gedacht. Voorbeeld: een patiënt gaf aan dat er sinds het gebruik van
fluvoxamine een hinderlijke speekselvloed optrad. Bij navraag bleek fluvoxamine te zijn toegevoegd aan
clozapinemedicatie. Speekselvloed is een bekende bijwerking van clozapine; de clozapineconcentratie wordt verhoogd
door fluvoxamine. De gemelde bijwerking is hier dus duidelijk het gevolg van een interactie.

Farmacokinetische en farmacodynamische veranderingen bij
veroudering

Algemeen
Kennis van de farmacokinetische eigenschappen van een geneesmiddel draagt bij aan de beslissing om bij ouderen te
starten met een lagere, een gelijkwaardige of juist een hogere dosis (bijv. furosemide bij vermindering van de
nierfunctie) in vergelijking met de gebruikelijke dosering bij volwassenen. De afgelopen jaren is er in toenemende mate
aandacht voor de veranderingen in farmacokinetiek en -dynamiek van geneesmiddelen ten gevolge van het ouder
worden. Van vrijwel alle nieuw te registreren middelen worden tegenwoordig farmacokinetische onderzoeken bij mensen
ouder dan 60 jaar verricht. Het is van belang dat deze onderzoeken ook bij 75-plussers worden verricht, aangezien er
aanwijzingen zijn dat farmacokinetische veranderingen pas boven deze leeftijd klinisch relevant worden.10
De farmacokinetische en farmacodynamische veranderingen onder invloed van veroudering die in deze paragraaf
worden besproken, betreffen het gebruik van één geneesmiddel. In de volgende paragraaf, polyfarmacie, komen de
risico's bij het gebruik van twee of meer verschillende geneesmiddelen aan de orde.
Farmacokinetische veranderingen
De farmacokinetische veranderingen bij het ouder worden zijn weergegeven in tabel 1.
Tab. 1 Farmacokinetische veranderingen bij veroudering
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factor

verandering

klinisch effect

voorbeelden

absorptie

↓ zuurgraad van de maag;

geen

↓ oppervlak dunne darm

geen

'first pass' -

↓ leverdoor-

↑ biologische beschikbaarheid vanmiddelen

nitraten,

effect

bloeding

met een groot 'first pass'-effect

calcium-

↓< activiteit van bepaalde cyto-

antagonisten,

chroom P-450-enzym-

metoclo-

systeem (± 30%)

pramide*,
labetalol,
opiaten*

verdeling

↑ vetgehalte;

↑ uitsch. halveringstijd lipofiele stoffen;

diazepam*,

↓ lichaams-

↑ plasma-

flurazepam;

water met ↓ spiermassa

concentratie hydrofiele stoffen;

ethanol

lagere oplaaddosis nodig ( ± 50%)

digoxine

biotrans-

↓ fase 1-reacties door ↓

↑ uitsch. halveringstijd van middelen die

diazepam,

formatie

cytochroom P-450-enzym-

fase 1-reacties ondergaan

flurazepam,

activiteit

carbamazepine,
sulfonylureumder,
theofylline*,
tricyclische antidepressiva

eliminatie

↓ nierdoor-

↑ uitsch. halveringstijd van renaal

digoxine*,

bloeding

geklaarde middelen

amino-

↓ glomerulaire filtratie ( ± 50%)

glycosiden*,
lithium*,
actieve
metaboliet
morfine

*: van de vetgedrukte middelen is de klinische relevantie aangetoond
Absorptie
Van de meeste geneesmiddelen wordt aangenomen dat de mate en snelheid van absorptie bij ouderen niet belangrijk
verschilt van die bij jongeren. Hier is echter weinig onderzoek naar verricht. Een recent onderzoek toonde een normale
maagontlediging bij ouderen.11 De absorptie vindt hoofdzakelijk in de dunne darm plaats. Van slechts enkele middelen
is de invloed van de leeftijd op de absorptie onderzocht: xylose, digoxine en ciprofloxacine.12-14 Alleen van dit laatste
middel is aangetoond dat de absorptie toeneemt met het ouder worden. De klinische relevantie van veranderingen in
absorptie met het ouder worden is dus zeer beperkt: het is niet nodig de dosis van geneesmiddelen hiervoor aan te
passen. Motiliteitsbevorderende middelen, anticholinergica en antacida kunnen de absorptie van geneesmiddelen
beinvloeden, maar dit is geen leeftijdsafhankelijk effect.
'First pass'-effect
Er zijn geneesmiddelen die na orale inname in versterkte mate bij de eerste passage van de lever worden
gemetaboliseerd. Dit first pass-effect is afhankelijk van de leverdoorbloeding. Zowel de totale als de functionele
leverdoorbloeding is bij ouderen, en met name bij mensen boven 75 jaar, afgenomen.15 Ook de activiteit van de
cytochroom P-450 (CYP) -enzymen neemt af met het stijgen van de leeftijd.16 Hierdoor neemt bij geneesmiddelen met
een groot first pass-effect de biologische beschikbaarheid bij ouderen toe. In deze situatie, zoals bijvoorbeeld bij opiaten
en metoclopramide, is het raadzaam een lage dosering aan ouderen voor te schrijven.
Verdeling
De verdeling van geneesmiddelen over de verschillende lichaamscompartimenten kan zijn gewijzigd door een afname
van de spiermassa en een toename van de hoeveelheid vet.17 Hierdoor neemt het schijnbare verdelingsvolume van
lipofiele farmaca toe en van hydrofiele farmaca af. Het gevolg is dat lipofiele farmaca bij ouderen langer in het lichaam
aanwezig zijn en een lagere plasmaconcentratie bereiken en dat hydrofiele juist een hogere plasmaconcentratie
bereiken. Van het lipofiele diazepam bijvoorbeeld, stijgt het verdelingsvolume van 0,5 l/kg op 20-jarige leeftijd tot 2 l/kg
op 80-jarige leeftijd.18 Voorts treedt bij ouderen een daling van de plasma-albumineconcentratie op, hetgeen vaker een
gevolg is van ziekteprocessen dan van veroudering op zich. Ook de mate van de eiwitbinding is op hogere leeftijd
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verminderd. Hierdoor kan er een toename ontstaan van de hoeveelheid vrije, niet aan eiwit gebonden, fractie van het
geneesmiddel. Dit mechanisme is vermoedelijk alleen van belang voor middelen met een klein verdelingsvolume en een
hoge mate van eiwitbinding. Voorbeelden van stoffen met een hoge mate van eiwitbinding zijn cumarinederivaten,
sulfonylureumderivaten, diazepam en NSAID's. Voor de praktijk betekent dit dat men bij het combineren van een
behandeling met cumarinederivaten en sulfonylureumderivaten in het begin frequenter de stollingstijd respectievelijk de
bloedglucoseconcentratie zal moeten controleren.
Biotransformatie
Het proces waarbij stoffen in de lever hydrofiel worden gemaakt om met de urine te kunnen worden uitgescheiden, de
zogenoemde biotransformatie, verloopt in een tweetal opeenvolgende fasen. In fase 1 worden, grotendeels via het CYPenzymsysteem, stoffen afgebroken door oxidatie, alkylering, reductie en/of hydrolyse. Hierdoor ontstaan polaire
groepen. In fase 2 wordt door conjugatie een koppeling tot stand gebracht met een lichaamseigen stof, bijvoorbeeld
glucuronzuur, glycine of sulfaat. Voor veel stoffen geldt dat de omzetting in fase 1 bepalend is voor de snelheid van
eliminatie. Deze omzetting is afgenomen met het ouder worden, waarschijnlijk door een combinatie van verminderde
leverdoorbloeding, levergrootte en metabole capaciteit van het CYP-enzymsysteem.19 20 Er zijn aanwijzingen dat de
metabole capaciteit van bijvoorbeeld het CYP-1A2 sneller achteruitgaat dan die van het CYP-2D6.10 21
Bij sommige stoffen, bijvoorbeeld kortwerkende benzodiazepinen, zijn in het molecuul polaire groepen aanwezig
waardoor fase 2-reacties rechtstreeks plaatsvinden. Fase 2-reacties worden niet beïnvloed door het verouderingsproces.
Wel zijn er aanwijzingen dat bij personen met een gering adaptatievermogen ('frailty') fase 2-reacties gestoord kunnen
verlopen.22 23
Eliminatie
De nierfunctie neemt doorgaans met het stijgen van de leeftijd af. Hierdoor neemt de eliminatie af van geneesmiddelen
die grotendeels door de nieren worden uitgescheiden. Door afname van de spiermassa op hogere leeftijd is het
serumcreatinine geen goede afspiegeling van de nierfunctie. Bij bedlegerige patiënten neemt de waarde van het
serumcreatinine, als afspiegeling van de nierfunctie, nog verder af. Met behulp van formules en nomogrammen kan de
creatinineklaring toch vrij betrouwbaar van het serumcreatinine worden afgeleid (zie figuren 1 en 2; ontleend aan het
Farmacotherapeutisch Kompas 1999, pag. 45).24-27
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Fig. 2 Schatting van de creatinineklaring aan de hand van serumcreatinine via formule volgens Cockroft en
Gault
CI

creat =

(140 – leeftijd) x gewicht

ml/min

0,815 x serumcreatinine

leeftijd in jaren, gewicht in kg, serumcreatinine in micromol/l;
bij vrouwen de uitkomst vermenigvuldigen met factor 0,85

Farmacodynamische veranderingen.
De farmacodynamiek beschrijft de farmacologische werking van een geneesmiddel. De belangrijkste farmacodynamische
veranderingen bij het ouder worden betreffen veranderingen van de receptorfunctie van het eindorgaan door een
veranderd receptoraantal, een veranderde receptoraffiniteit en een veranderde celrespons.
Speciaal voor stoffen met effecten op het centrale zenuwstelsel, zoals antidepressiva en antipsychotica, bestaat op
oudere leeftijd, meestal na het 75e levensjaar, een hogere gevoeligheid. Andere voorbeelden zijn digoxine, cumarinen,
heparine en benzodiazepinen. De orgaansystemen die het meest kwetsbaar zijn, zijn het centrale zenuwstelsel, het
cardiale en pulmonale systeem en het skeletspierstelsel. Bij gebruik van geneesmiddelen treden er, door de verhoogde
kwetsbaarheid van deze systemen en door het verminderde vermogen tot aanpassing, eerder problemen op, zoals
sufheid, verwardheidsreacties, een droge mond en vallen door orthostatische hypotensie.
Daartegenover staat dat men moet waken voor onderbehandeling. Omdat organen ongevoeliger kunnen worden voor de
effecten van medicatie, kan ten gevolge hiervan juist een hogere dosis dan gebruikelijk nodig zijn.
Praktische consequenties
Het is vaak niet goed uit te maken of de veranderde gevoeligheid voor geneesmiddelen wordt veroorzaakt door de
fysiologische veroudering en/of door pathofysiologische processen. Voor het instellen van een juiste farmacotherapie
maakt dat overigens weinig uit. Omdat het niet te voorspellen is hoe een oudere patiënt op medicatie reageert, zal men
niet anders kunnen dan met een lage dosering van een geneesmiddel te starten, en bij uitblijven van het gewenste
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effect en van onacceptabele bijwerkingen de dosis in kleine stapjes te verhogen. Een voorbeeld van een
geneesmiddelengroep met kans op een verminderde respons op oudere leeftijd zijn ß-blokkers.
Geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte. Voor middelen met een smalle therapeutische breedte geldt
dat hun serumconcentratie slechts binnen nauwe grenzen mag variëren. Kleine wijzigingen in de serumconcentratie van
deze middelen kunnen leiden tot toxische effecten. Dergelijke kleine concentratieveranderingen kunnen tot stand komen
door een verandering van farmacokinetische of farmaco- dynamische processen onder invloed van veroudering of
geneesmiddeleninteracties (zie volgende paragraaf).
Dosisaanpassing ten gevolge van farmacokinetische en -dynamische veranderingen is vooral van belang voor
geneesmiddelen met een smalle farmacotherapeutische breedte. Deze zijn samengevat in tabel 2. Voor de middelen in
deze tabel geldt dat men met een lagere dosering start en deze geleidelijk verhoogt tot een effectieve dosis.
Tab. 2 Geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte
Groepen geneesmiddelen
aminoglycosiden

anti-epileptica

antipsychotica

cumarinederivaten

digitalispreparaten

tricyclische antidepressiva

opiaten

anti-Parkinsonmiddelen

Afzonderlijke geneesmiddelen
kinidine, lithium, procaïnamide, theofylline, verapamil, vancomycine

Polyfarmacie

Definitie
Er zijn vele definities van polyfarmacie, zoals het gebruik van één onnodig geneesmiddel,28 het voorschrijven of gebruik
van meer geneesmiddelen dan geïndiceerd,29 het gelijktijdig gebruik van meer dan vijf middelen30 of het gelijktijdig
gebruik van verschillende voorgeschreven geneesmiddelen en zelfmedicatie, met name door oudere patiënten met
chronische ziekten31.
In dit artikel wordt onder polyfarmacie verstaan het gelijktijdig gebruik van twee of meer voorgeschreven
geneesmiddelen.1 In deze definitie is geen leeftijdscriterium opgenomen: polyfarmacie kan dus op elke leeftijd
voorkomen. In Nederland dragen vooral hartfalen, boezemfibrilleren, diabetes mellitus, cerebrovasculaire ziekten en
COPD in belangrijke mate bij aan het voorkomen van polyfarmacie bij ouderen.32 33
Geneesmiddelengebruik bij ouderen
Het gemiddelde geneesmiddelengebruik door ouderen is mede afhankelijk van de ernst van en het aantal aandoeningen.
In de huisartsenpraktijk komt bij 35% van de patiënten polyfarmacie voor, met een gemiddeld chronisch gebruik van 1,4
± 1,8 middelen.34 In een onderzoek door apotheken in zes middelgrote steden in Nederland werden de
medicatiegeschiedenissen van thuiswonende ouderen op één tijdstip onderzocht.35 Meer dan 15% van de personen van
65-75 jaar gebruikte meer dan vier geneesmiddelen. Voor personen ouder dan 74 jaar was dit zelfs bijna 30%.35 Het
gemiddelde geneesmiddelengebruik van bewoners van verzorgingshuizen en verpleeghuizen ligt tussen 2,5 en 5
verschillende geneesmiddelen per persoon per dag.36-38 Op afdelingen geriatrie was het gemiddelde aantal
geneesmiddelen bij opname 2,6-3,7 en bij ontslag 2,1-3,8.39-41
Over- en onderbehandeling
De term polyfarmacie heeft een negatieve betekenis gekregen omdat door polyfarmacie het risico van het optreden van
bijwerkingen van geneesmiddelen toeneemt, bijwerkingen sneller kunnen ontstaan door interacties op farmacokinetisch
en/of farmacodynamisch gebied en de therapietrouw bij gelijktijdig gebruik van verschillende middelen moeilijker valt te
realiseren (Gebu 1997; 31: 87-94). Polyfarmacie is echter vaak geïndiceerd. Geneesmiddelen worden in principe
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voorgeschreven om de kwaliteit van leven te verbeteren of de levensduur te verlengen. In een aantal gevallen is de
toepassing van geneesmiddelen bovendien aantoonbaar goedkoper en eenvoudiger te realiseren in vergelijking met
andere interventies.
Bij de farmacotherapie moet zowel voor onder- als overbehandeling worden gewaakt. Polyfarmacie kan gerechtvaardigd
en geïndiceerd zijn en kan, mits met kennis van zaken voorgeschreven, veilig zijn.42 Bij een patiënt met bijvoorbeeld
hartfalen en COPD kan het gerechtvaardigd en geïndiceerd zijn om tenminste 5 middelen voor te schrijven: een
diureticum, een ACE-remmer, digoxine, ipratropium en salbutamol. Een patiënt met diabetes, hypertensie en
hyperlipidemie krijgt ook al gauw meer dan 4 verschillende geneesmiddelen per dag voorgeschreven.
De negatieve betekenis die aan het begrip polyfarmacie kleeft, kan onderbehandeling in de hand werken.
Onderbehandeling van ouderen is gerapporteerd voor de behandeling van kanker, van pijn ten gevolge van metastasen,
van het acute myocardinfarct en voor de behandeling van depressie.43-48

Leeftijd hoeft op zichzelf geen argument zijn om therapie achterwege te laten. De therapiekeuze dient te worden bepaald door de
prognose van de patiënt, comorbiditeit en te verwachten bijwerkingen.49

Risico's van polyfarmacie
Polyfarmacie leidt doorgaans tot een toename van interacties en bijwerkingen. Bij polyfarmacie bestaat er, ongeacht de
leeftijd, een risico van interacties (Gebu 1997; 31 : 87-94). Geneesmiddeleninteracties kunnen van farmacokinetische of
van farmacodynamische aard zijn. Voorbeelden van farmacokinetische interacties betreffen de stimulatie van de CYPenzymactiviteit (inductie), of juist de remming ervan, waardoor het geneesmiddel (substraat) dat door het
desbetreffende CYP-enzymsysteem wordt geklaard, respectievelijk meer of minder snel wordt gemetaboliseerd. In tabel
3 worden voorbeelden genoemd van geneesmiddelen met invloed op het CYP-enzymsysteem.20 50
Tab. 3 Voorbeelden van invloed van geneesmiddelen op het cytochroom P-450 (CYP) -enzymsysteem. De
inhibitor remt en de inductor stimuleert de metabolisering van het substraat20 50
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CYP-familie

Substraat

Inhibitor

Inductor

1A2

clozapine

cimetidine

carbamazepine

theofylline

ciprofloxacine

fenobarbital

fluvoxamine

fenytoïne

(potent)

rifampicine
roken

2C9

2C19

tolbutamide

amiodaron

carbamazepine

fenytoïne

cimetidine

fenobarbital

warfarine

fluconazol

fenytoïne

(mogelijk ook acenocoumarol

miconazol (potent)

rifampicine

en fenprocoumon)

fluvoxamine

diazepam

co-trimoxazol

carbamazepine

fluvoxamine

fenobarbital

fluoxetine

fenytoïne
rifampicine

2D6

Tricycl. antidepressiva
Antipsychotica, m.n.:

fluoxetine (potent)

haloperidol

paroxetine (potent)

perfenazine

kinidine (potent)

zuclopentixol

sertraline

thioridazine

terbinafine

metoprolol
propranolol
3A4

Calciumantagonisten

itraconazol (potent)

carbamazepine

carbamazepine

ketoconazol (potent)

fenobarbital

cisapride*

erytromycine

fenytoïne

ciclosporine

claritromycine

rifampicine

ergotamine*

miconazol

midazolam

grapefruitsap (potent)

pimozide

nefazodon

terfenadine*

diltiazem

simvastatine

verapamil
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*: bij de gemerkte interacties kunnen zeer ernstige problemen optreden bij combinatie met matige tot sterke remmers
van CYP-3A4 (met cisapride en terfenadine kans op ventrikelaritmie, bij ergotamine kans op extreme perifere
vasoconstrictie)
Een voorbeeld van een farmacodynamische geneesmiddeleninteractie betreft de toename van de toxiciteit van digoxine
bij hypokalimie ten gevolge van het gelijktijdig gebruik van een thiazidediureticum. In de vorige paragraaf is aangegeven
dat veroudering gepaard kan gaan met veranderingen in de kinetiek en dynamiek van geneesmiddelen. Zowel
veroudering als geneesmiddeleninteracties hebben dus ieder hun eigen invloed op de farmacokinetiek en
farmacodynamiek. Indien deze beide invloeden tegelijkertijd van kracht zijn, zoals in het geval van polyfarmacie bij
ouderen, zullen de effecten ervan uiteraard sterker zijn. Op grond hiervan leidt polyfarmacie bij ouderen vaker tot
bijwerkingen. Dit betreft dan vooral de bijwerkingen van geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte
aangezien kleine veranderingen in de kinetiek of dynamiek van die specifieke middelen al snel tot toxiciteit kan leiden
(zie tabel 2).

Strategieen om de risico's van polyfarmacie te reduceren

Er zijn een aantal gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken verricht naar methoden om de omvang en de
risico’s van polyfarmacie te reduceren. In de meeste onderzoeken bestond de interventie uit advies van een apotheker
aan voorschrijvende artsen om de medicatie te staken, te wijzigen, de dosis aan te passen of het doseerschema te
vereenvoudigen.51-54 Deze bij klinische en poliklinische patiënten uitgevoerde onderzoeken toonden een positief
resultaat van de interventie op het verminderen van polyfarmacie, op bijwerkingen en op kosten. In sommige gevallen
werden adviezen niet opgevolgd. Hiervoor waren zowel factoren bij de arts (het niet willen veranderen van een
prescriptie van een collega) als bij de patiënt (niet accepteren van een wijziging) verantwoordelijk. Voorts is gebleken
dat het geven van halfjaarlijkse prescriptiecijfers aan huisartsen geen effect had op hun voorschrijfgedrag.55 Dit kan
echter te wijten zijn aan het feit dat geen onderscheid werd gemaakt tussen herhaalvoorschriften van een specialist en
medicatie van de huisarts.
In een gerandomiseerd onderzoek bij 436 ouderen in de VS werd onder meer het effect van een interventie door een
multidisciplinair team, van onder meer specialisten en apothekers, vergeleken met de gebruikelijke patiëntenzorg op het
geneesmiddelengebruik.56 patiënten in de interventiegroep ontvingen significant minder geneesmiddelen (5,3 vs. 5,9)
en minder inadequate medicatie (20% vs. 37%) dan patiënten die de gebruikelijke zorg ontvingen. De effecten van het
geven van adviezen door apothekers aan oudere patiënten of het opstellen van criteria voor correct voorschrijfgedrag is
alleen in niet-gecontroleerd onderzoek onderzocht.
Recent werd een overzicht gepubliceerd van, in totaal 79, onderzoeken naar de effectiviteit van interventies ter
verbetering van het voorschrijfgedrag van artsen.57 De interventies betroffen met name verspreiding van
voorlichtingsmateriaal, onderlinge toetsing en terugkoppeling, conferenties en combinaties van deze interventies. Bij
gemiddeld 51% van deze interventies werd een gunstig resultaat bereikt. Interventies waarbij de patiënt was betrokken,
behaalden een gunstig resultaat in 63% van de gevallen. Dit laatste betrof echter een relatief gering aantal van acht
onderzoeken. Opgemerkt moet worden dat de onderzoeken zich niet speciaal richtten op ouderen. Onderlinge toetsing
en terugkoppeling van het voorschrijfgedrag was in 52% van de 33 onderzoeken effectief. Verspreiding van
voorlichtingsmateriaal alléén was het minst effectief.57 In een systematisch literatuuroverzicht naar de effectiviteit van
onderlinge toetsing en terugkoppeling is gevonden dat dit met name zinvol is met betrekking tot het voorschrijfgedrag
.58
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Stoppen met geneesmiddelen
Het is zinvol om regelmatig met de patiënt te bespreken of met bepaalde middelen kan worden gestopt. Met name geldt
dit voor nieuwe geneesmiddelen, waarbij men met de patiënt kan afspreken dat deze maar voor een bepaalde periode
worden voorgeschreven en dan gestaakt. In dit verband kan het ook zinvol zijn om de indicatie van bepaalde middelen
kritisch te bezien (zie kader). Zo kan men bijvoorbeeld op het spoor komen dat bepaalde middelen werden
voorgeschreven om de bijwerkingen van een ander middel te couperen.
Praktische adviezen
Aan het einde van het artikel worden praktische adviezen gegeven voor medicatiegebruik bij ouderen.
Polyfarmacie bij ouderen en FTO
Het voorschrijven van geneesmiddelen, waaronder polyfarmacie bij ouderen, kan worden verbeterd door FTO.59 Men
maakt daarbij gebruik van onderlinge toetsing en terugkoppeling. Het doel moet niet het verminderen van polyfarmacie
op zich zijn, maar het bereiken dat geïndiceerde middelen in de juiste dosis worden voorgeschreven aan oudere
patiënten. Van de apotheker mag worden verwacht dat deze over voldoende kennis beschikt om ook bij complexe
farmacologische problemen te kunnen adviseren. In voorkomende gevallen kan zo nodig een klinisch farmacoloog60 of
klinisch geriater61 worden geraadpleegd.

Samenvatting en conclusie
Farmacotherapie bij ouderen vereist speciale kennis omdat farmacologische reacties veranderen met het ouder worden.
Farmacokinetische veranderingen als gevolg van het ouder worden zijn nog onvoldoende onderzocht. Wel zijn er
aanwijzingen dat deze veranderingen pas boven de leeftijd van 75 jaar klinisch relevant worden. In de absorptiefase zijn
met het ouder worden geen klinisch relevante veranderingen te verwachten. Van middelen die een sterk 'first pass'effect hebben, zoals metoclopramide en opiaten, wordt aangeraden een lage dosis voor te schrijven. Door afname van
de spiermassa en de relatieve toename van de hoeveelheid vet, neemt het verdelingsvolumevan lipofiele
geneesmiddelen toe, met als gevolg dat lipofiele farmaca bij ouderen langer in het lichaam aanwezig zijn, terwijl
hydrofiele farmaca een hogere plasmaconcentratie bereiken. De mate van de eiwitbinding neemt eveneens af. De
biotransformatie van geneesmiddelen is in het algemeen vertraagd met het ouder worden. Door de afname van de
nierfunctie met het stijgen van de leeftijd, neemt de uitscheidingshalveringstijd van geneesmiddelen die door de nieren
worden uitgescheiden toe, en neemt de eliminatie af.
Farmacodynamische veranderingen zijn vooral het gevolg van door ziekte teweeggebrachte veranderingen in
organen, verminderde reservecapaciteit en veranderingen van de receptorfunctie van eindorganen. Omdat het niet
voorspelbaar is hoe een oudere patiënt op medicatie reageert, zal met een lage dosering van een geneesmiddel moeten
worden gestart.
Bij de behandeling van ouderen moet worden gewaakt voor zowel onder- als overbehandeling. Polyfarmacie kan worden
omschreven als het gelijktijdig gebruik van twee of meer verschillende geneesmiddelen. Polyfarmacie kan nodig en
gerechtvaardigd zijn, op voorwaarde dat de geneesmiddelen met kennis van zaken worden voorgeschreven. Het risico
van interacties en bijwerkingen neemt toe met het gebruik van meerdere middelen.
Er zijn verschillende strategieën ontwikkeld om polyfarmacie bij ouderen te reduceren. Het doel moet niet het
verminderen van polyfarmacie op zich zijn, maar het bereiken dat geïndiceerde middelen in de juiste dosis worden
voorgeschreven aan oudere patiënten. De werkboeken 'Polyfarmacie bij ouderen', ontwikkeld door de Stichting
Doelmatige Geneesmiddelenvoorziening, kunnen hierbij bruikbaar zijn.

Praktische adviezen voor medicatiegebruik bij ouderen
1. Pas op voor onderbehandeling
Combinatietherapie kan nodig zijn. Bij goed voorschrijven hoeft dat geen problemen op te leveren.
De ziektepresentatie bij ouderen is vaak anders. Let op symptoomarmoede en symptoomverandering, schrijf klachten
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nooit toe aan het ouder worden.
2. Pas op voor overbehandeling
Stop eens met een middel en evalueer het effect daarvan. Diuretica kunnen vaak worden gestaakt zonder dat
hypertensie of klachten van hartfalen terugkeren. Controle van het gewicht is wel nodig. Spreek bij het voorschrijven van
benzodiazepinen van tevoren een termijn van voorschrijven met de patiënt af, als ware het een antibioticumkuur.
Schrijf deze niet langer dan voor twee weken voor.
3. Weet wanneer de dosering moet worden aangepast
Het zijn vooral de middelen met een smalle farmacotherapeutische breedte, die ernstige bijwerkingen veroorzaken (tabel
2).
4. Weet hoe de dosering moet worden aangepast
Bij voornamelijk renaal geklaarde middelen, zoals de meeste ACE-remmers, atenolol, allopurinol, digoxine en lithium kan
de nierfunctie met behulp van het nomogram van Siersbaek-Nielsen of de formule van Cockcroft en Gault worden
bepaald en de dosis aan de hand daarvan worden aangepast (zie figuren 1 en 2).
5. Ken de belangrijkste bijwerkingen
Werk met een klein geneesmiddelenpakket waarmee u zich vertrouwd maakt.
Denk bij een verandering van gedrag, incontinentie, duizeligheid en vallen aan bijwerking van geneesmiddelen als
oorzaak.
6. Weet wanneer een interactie valt te verwachten
Wees bedacht op interacties, met name bij toevoegen van een middel aan een middel met een smalle
farmacotherapeutische breedte (tabel 2). Ook bij middelen met een grotere therapeutische breedte moet men zich bij
interacties bewust zijn van het feit dat juist ouderen sneller de nadelige gevolgen van farmacokinetische veranderingen
kunnen ondervinden. Let op interacties door inductie of inhibitie van het CYP-enzymsysteem (tabel 3).
7. Bevorder therapietrouw
Vraag of de patiënt moeite heeft om medicijnen uit de verpakking te halen en of de patiënt de medicatie goed kan
wegslikken, inhaleren of druppelen. De patiënt dient de indicatie te kennen: bespreek dit met hem/haar.
Probeer een eenvoudig schema van medicatie-inname op te stellen, samen met de patiënt en/of de verzorging.
Schrijf bij voorkeur geen halve of kwart tabletten voor, overleg met de apotheker of deze tabletten in capsules kunnen
worden verwerkt. Gebruik hulpmiddelen om de medicatie in te nemen zoals een medicatiedoos en een medicijnenkaart.
8. Bekijk het geneesmiddelenregime periodiek
Schrijf niet automatisch een herhalingsrecept. Laat de patiënt eens alle medicatie naar het spreekuur meenemen.
Sorteer het samen met de patiënt of verzorgende op 'onmisbaar - nuttig - dubieus'. Besef het 'number needed to treat'
(NNT) van vele secundaire preventieve therapieën en daarmee het bescheiden belang.
Vraagt u zich ook bij chronische medicatie af of deze nog nodig is.
Let op als uw patiënt wordt opgenomen in een verzorgingstehuis/verpleeghuis of ziekenhuis. Hij/zij krijgt dan echt alle
voorgeschreven medicamenten voorgezet.
Overleg met collega's over de noodzaak van door hen aan de patiënt voorgeschreven medicatie.
Geef informatie over zelfzorgmiddelen.
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