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INLEIDING 
Het adequaat gebruiken van geneesmiddelen is voor patiënten niet altijd eenvoudig. Geneesmiddelen 

kunnen bijvoorbeeld bijwerkingen geven waardoor het niet prettig is ze te gebruiken. Ook kan het zijn dat 
de patiënt zich na een tijdje beter voelt en daarom stopt met het innemen. Daarbij komt dat patiënten er 
altijd aan moeten denken om ze in te nemen. Het gebeurt een deel van de patiënten dat ze dit wel eens een 
keer vergeten. Een deel van de geneesmiddelengebruikers is soms therapieontrouw, waardoor ze niet het 
maximale resultaat uit de behandeling halen. Dit kan tot gevolg hebben dat deze patiënten onnodig lang met 
hun klachten blijven rondlopen of dat ze zich minder goed voelen. Ook kunnen zij eerder medische 
complicaties krijgen, wat kosten voor de gezondheidszorg met zich meebrengt. 

In 2003 bracht de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een uitgebreid rapport uit over therapietrouw. 
Een belangrijke conclusie daarin is dat het bevorderen van therapietrouw de volksgezondheid misschien 
wel meer zal verbeteren dan het verder ontwikkelen van nieuwe medische behandelingen. De mate waarin 
patiënten therapieontrouw zijn, is de laatste decennia echter nauwelijks veranderd. Momenteel staat het 
verbeteren van therapietrouw daarom volop in de belangstelling. Zo hebben verschillende landelijke 
organisaties, waaronder het Nederlands Huisartsen Genootschap, het initiatief genomen tot een 
Kwartiermaker Therapietrouw, die een landelijk programma met activiteiten op dit terrein voorbereidt 
(http://www.therapietrouwbevorderen.nl/). Belangrijk aandachtspunt is dat therapietrouw maatwerk moet 
zijn.  

INTERVENTIES EN HUN MOGELIJKE PLAATS IN DE HUISARTSPRAKTIJK 
Therapietrouw is een complex fenomeen met veel oorzaken en kenmerken en niet alle patiënten zijn om 

dezelfde redenen therapieontrouw. Interventies op dit gebied weerspiegelen deze veelzijdigheid en 
complexiteit. In dit hoofdstuk geven we een aantal voorbeelden van mogelijke interventies en de rol die ze 
in de huisartspraktijk kunnen spelen. Een deel daarvan zijn interventies die al heel lang worden ingezet en 
die (deels) hun diensten al hebben bewezen. Meer recentelijk komen er interventies op die gebruikmaken 
van nieuwe technologieën zoals mobiele telefoon en internet. 

AANPASSEN VAN DE MEDICATIE (SOORT, DOSERING) 
Het aanpassen van medicatie is een voorbeeld van een interventie die in de huisartspraktijk goed te doen 

is. Een dergelijke interventie kan heel effectief zijn. Een voorbeeld zijn antihypertensiva. Diuretica zijn bij 
ongecompliceerde hypertensie de middelen die de eerste voorkeur verdienen. Uit onderzoek blijkt echter 
dat de therapietrouw bij deze middelen significant lager is dan bijvoorbeeld voor ACE-remmers. Wanneer 
blijkt dat een patiënt last heeft van bijwerkingen van diuretica of andere redenen om de diuretica niet in te 
nemen, kan het raadzaam over te stappen op een ander middel. 

ZELFMANAGEMENTPROGRAMMA’S 
Zelfmanagement kan gedefinieerd worden als het goed omgaan met de ziekte of aandoening op basis van 

voldoende kennis en aandacht voor veranderingen in de ernst van de ziekte of aandoening en compliance 
met de voorgeschreven medicatie en adviezen. Programma’s die zelfmanagement willen bevorderen, zijn 
daarom gericht op het vergroten van kennis al dan niet aangevuld met coaching door zorgverleners. Deze 
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interventies zijn tijdsintensief, zowel voor de patiënt als de zorgverleners. De resultaten van dergelijke 
programma’s zijn wisselend. In de huisartspraktijk kunnen dergelijke programma’s uitgevoerd worden 
waarbij de inzet van praktijkverpleegkundigen goed mogelijk is. 

MEDICATION REVIEW 
Momenteel loopt in Nederland (o.a. bij het VUmc) een aantal projecten waarin men de therapietrouw wil 

bevorderen met behulp van een zogenoemde medication review. Een medication review bestaat 
bijvoorbeeld uit het nalopen van de medicatie met de patiënt: is alles nog nodig, gaan dingen samen, kan 
een en ander gesynchroniseerd worden enzovoort. Vaak wordt dit door de apotheek gedaan, maar ook de 
huisartspraktijk kan hierin een rol spelen, bijvoorbeeld door het identificeren van patiënten voor wie een 
dergelijk review belangrijk zou zijn of door het zelf houden van reviewgesprekken. 

INDIVIDUELE VOORLICHTING VIA INTERNET 
Internet biedt in deze vele mogelijkheden. De Universiteit van Leiden ontwikkelde een programma dat 

succesvol was in het laten stoppen met benzodiazepinegebruik. Hoewel hun project gericht was op stoppen, 
zou het zinvol zijn de mogelijkheden te onderzoeken of het ook ingezet kan worden om therapietrouw te 
bevorderen. In het Leidse programma werd de patiënt gevraagd een korte vragenlijst in te vullen waarmee 
in kaart werd gebracht welke psychologische factoren het gebruik van de betreffende patiënt bepaalden. Op 
basis hiervan stelde de digitale toepassing vervolgens een op maat gesneden voorlichtingsprogramma 
samen, dat erop gericht was de gebruiker te laten stoppen of het gebruik te verminderen. Wanneer een 
dergelijk programma voor therapietrouw ontwikkeld wordt, kunnen huisartsen hun patiënten hiernaar 
verwijzen. 

Reminders versturen, bijvoorbeeld via sms, is een ander voorbeeld van een interventie die ingezet kan 
worden om therapietrouw te bevorderen. In het vervolg van dit hoofdstuk willen we nader ingaan op een 
onlangs in Nederland geïntroduceerde interventiemogelijkheid die gebruikmaakt van de mogelijkheden van 
telecommunicatie: Real Time Compliance Management (RTCM). We beschrijven dit systeem en de 
mogelijkheden die het biedt voor patiënt en huisarts. 

REAL TIME COMPLIANCE MANAGEMENT 
RTCM is een systeem dat het geneesmiddelengebruik van de patiënt continu registreert en dat de patiënt 

en/of zorgverlener via een sms of telefoonbericht kan attenderen als de medicatie niet op de gewenste tijd 
wordt ingenomen. 

Hoe werkt één en ander in de praktijk? De patiënt krijgt zijn medicatie niet in de standaardverpakking, 
maar in een speciaal medicijndoosje waarin een communicatiemodule is verwerkt. In deze module wordt 
door de leverancier van het medicijndoosje het innameschema van de patiënt geprogrammeerd. De module 
zendt een bericht naar een centrale server op het moment dat de medicijndoos wordt geopend (het 
innamemoment). De server registreert het moment en slaat het op in de file behorende bij het 
identificatienummer van de doos. Het RTCM-systeem is zodanig geprogrammeerd dat bekend is wanneer 
de patiënt medicatie in moet nemen. Als de server op een voorgeschreven moment geen bericht ontvangt 
van het medicijndoosje (omdat de doos niet is geopend en de medicijnen dus niet zijn genomen), stuurt het 
automatisch een sms naar een mobiele telefoon of een vaste telefoon (bij deze laatste wordt het bericht 
automatisch voorgelezen). Dit kan de telefoon van de patiënt zijn maar ook de telefoon van een verzorger 
van de patiënt. Hiermee wordt de patiënt (en/of de verzorger) eraan herinnerd dat het geneesmiddel moet 
worden ingenomen. Via het systeem wordt het moment van gebruik van het medicijn voor elke patiënt in de 
database opgeslagen. Per patiënt is er zo inzicht in het innamepatroon, of de geneesmiddelen al dan niet op 
tijd zijn ingenomen (is er een herinnering aan de patiënt verstuurd) of dat ze helemaal niet ingenomen zijn. 
Figuur 1 geeft een voorbeeld van de medicatie-inname van een (geanonimiseerde) patiënt, die met 
uitzondering van de eerste twee dagen zijn medicatie vrijwel geheel volgens schema inneemt. De gegevens 
kunnen – uiteraard pas na toestemming van de patiënt – ook aan de behandelaar ter beschikking worden 
gesteld. Zo ontstaat de mogelijkheid dat behandelaren via internet inloggen op de database om de gegevens 
van hun patiënten te bekijken. Hierdoor is het RTCM-systeem, net als het eerder ontwikkelde MEMS-
systeem, ook in te zetten als een instrument voor de monitoring van het geneesmiddelengebruik van 
patiënten. 

Het systeem kan zo op twee manieren helpen de therapietrouw van patiënten te verbeteren: door het 
versturen van herinneringsberichten en door begeleiders in staat te stellen het geneesmiddelengebruik van 
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patiënten te monitoren. Wanneer de zorgverlener ziet dat de patiënt het medicatieschema niet goed volgt, 
kan de zorgverlener hierover met hem in gesprek gaan: waarom lukt het niet? Wat zijn de achterliggende 
redenen enzovoort. 

[FIGUUR 1] 

RESULTATEN VAN EEN PILOT IN ZUID-AFRIKA 
In 2005 is het RTCM-systeem in Zuid-Afrika geïntroduceerd. Daar is inmiddels ook de eerste 

observatiestudie gedaan in de periode van juli 2006 tot april 2007 onder 131 patiënten met tuberculose. 6 
Voor elke moment van inname kreeg de patiënt een score: 

geneesmiddel op tijd ingenomen zonder herinnering; 
geneesmiddel te vroeg ingenomen; geen herinnering; 
geneesmiddel meteen na de herinnering ingenomen; 
geneesmiddel te laat ingenomen; 
geneesmiddel helemaal niet ingenomen. 
Figuur 2 laat de resultaten zien. In deze figuur vormen de momenten waarop een geneesmiddel genomen 

moet worden (van alle 131 patiënten opgeteld) de eenheid waarover gerapporteerd wordt. In totaal is in 
45% van de gevallen een herinnering gestuurd. In een derde van die gevallen (15% van het totaal) werd 
meteen na het verzenden van de herinnering alsnog de medicatie ingenomen. Helaas geeft de studie geen 
inzicht in hoe de therapietrouw zich in de loop van de tijd ontwikkelde. Dit is belangrijk omdat de 
zorgverleners in deze studie contact opnamen met hun patiënten wanneer zij hun geneesmiddelen niet 
volgens schema innamen. Dit kan betekenen dat het percentage ‘op tijd ingenomen’ in het begin lager was 
dan het hier gepresenteerde gemiddelde van 50, terwijl het percentage herinneringen en te laat ingenomen 
hoger kan zijn geweest. Tot op dit moment zijn er nog geen studies gepubliceerd die dit in kaart brachten. 
Overigens kunnen dergelijke charts ook per patiënt gemaakt worden. 

[FIGUUR 2] 

RTCM IN NEDERLAND 
In Nederland zijn nog geen studies met RTCM uitgevoerd. Wel loopt een aantal projecten waarin het 

RTCM-systeem gebruikt wordt. Een voorbeeld hiervan is een project met hiv-patiënten waaraan momenteel 
vijf Nederlandse klinieken meewerken. In deze klinieken krijgen patiënten de mogelijkheid het systeem te 
gebruiken. Dit zijn allemaal patiënten die niet lang geleden zijn gediagnosticeerd en die een voor hiv 
eenvoudig medicatieregime hebben. Wanneer de patiënten dit eenvoudige regime volgen, is de kans dat zij 
moeten overstappen op een ingewikkelder en duurder regime kleiner. De klinieken zetten het RTCM-
systeem hierbij in als hulpmiddel voor de patiënten. In de loop van dit jaar worden de eerste resultaten 
verwacht. 

HERKENNEN VAN THERAPIEONTROUW 
Tot op heden is de toepassing van RTCM in Nederland vooral in de tweede lijn te vinden. In de 

huisartspraktijk of apotheek kan het systeem echter ook ingezet worden. Gezien de kosten van het systeem 
(ongeveer € 30 per maand per patiënt) is het van belang het aan te wenden bij die patiënten bij wie het 
meeste effect wordt verwacht en bij aandoeningen waarvan de gezondheidswinst door het correct nemen 
van geneesmiddelen groot is. 

Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. In de eerste plaats zijn er geen duidelijke risicogroepen aan te 
wijzen als het gaat om therapietrouw. Er bestaat geen eenduidig en duidelijk risicoprofiel van de 
therapieontrouwe patiënt: therapieontrouw loopt dwars door alle groepen patiënten heen. De WHO stelde in 
haar rapport terecht dat therapietrouw een multidimensionaal probleem is. Het wordt bepaald door een 
samenspel van verschillende factoren: sociale en economische factoren, factoren die gerelateerd zijn aan het 
gezondheidszorgsysteem (waaronder een goede relatie tussen zorgverlener en patiënt), factoren gerelateerd 
aan de aandoening(en), factoren gerelateerd aan de therapie en patiëntgerelateerde factoren zoals kennis, 
persoonlijke omstandigheden en hulpbronnen. Dit samenspel wordt duidelijk door het feit dat effecten van 
veel sociaaleconomische variabelen en patiëntkarakteristieken verschillen tussen aandoeningen. Binnen 
aandoeningen zijn er weer verschillen in therapietrouw naar soort therapie. Bij antihypertensiva nemen 
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patiënten die diuretica gebruiken vaker hun geneesmiddelen niet in dan patiënten die een ACE-remmer 
gebruiken. En bij antidepressiva is de kans groter dan bij antihypertensiva dat mensen al in het begin 
stoppen met de geneesmiddelen. 

Daarnaast speelt ook – zoals in de inleiding al werd aangegeven – dat de redenen voor therapietrouw 
kunnen verschillen. Om erachter te komen waarom patiënten hun geneesmiddelen niet nemen, zal een 
gesprek met de patiënt aangegaan moeten worden. Dit vraagt om een actieve houding van de voorschrijver. 
Dat begint met het geven van heldere en duidelijke informatie over het hoe en waarom van geneesmiddelen. 
Daarnaast zouden patiënten en voorschrijvers het gebruik van geneesmiddelen regelmatig kunnen 
doornemen. In elk geval is het nodig om geneesmiddelengebruik op de agenda te zetten. Dit lijkt 
vanzelfsprekend, maar in een onderzoek dat momenteel bij het NIVEL wordt uitgevoerd, blijkt dat 
geneesmiddelengebruik lang niet altijd onderwerp van gesprek is in de spreekkamer. Zulke gesprekken zijn 
nodig omdat de patiënt dan bijvoorbeeld kan aangeven wat het moeilijk maakt om de geneesmiddelen op de 
juiste, voorgeschreven manier in te nemen. Samen met de voorschrijver kan dan naar oplossingen worden 
gezocht. 

RTCM IN DE HUISARTSPRAKTIJK 
RTCM is een mogelijke oplossing om therapietrouw te verbeteren. In welke situaties kan RTCM in de 

huisartspraktijk ingezet worden? De meest voor de hand liggende situatie is die waarin de patiënt aangeeft 
geregeld te vergeten zijn geneesmiddelen in te nemen. Deze patiënten zijn waarschijnlijk welwillend om 
hun geneesmiddelen te nemen, maar het komt er soms niet van. In dat geval kan de patiënt gebaat zijn bij 
de herinneringen die via RTCM-systeem verstuurd worden. De huisarts kan – indien gewenst – het gebruik 
van de patiënt monitoren. 

Het is ook mogelijk RTCM standaard aan te bieden bij geneesmiddelen waarvan bekend is dat er 
problemen zijn met de therapietrouw. In de huisartspraktijk zijn dit bijvoorbeeld antidepressiva. Patiënten 
die deze krijgen voorgeschreven, stoppen immers relatief vaak in een vroeg stadium met het slikken ervan. 
Door het RCTM-systeem kan de zorgverlener het gebruik monitoren en het gesprek met patiënten aangaan 
als zij stoppen of regelmatig een dosering overslaan. Zo kan sneller gekeken worden of de voorgeschreven 
therapie optimaal is voor de patiënt. Uiteraard hangt dit af van de vraag of de patiënt het systeem wil 
gebruiken. 

Samengevat kan het RTCM-systeem beschouwd worden als een hulpmiddel voor patiënten zelf en als een 
hulpmiddel binnen de arts-patiëntrelatie. 

Het RTCM-systeem vraagt op zichzelf geen grote aanpassingen in de organisatie van de huisartspraktijk, 
al kost de monitoring tijd. Dit zou bijvoorbeeld door de praktijkondersteuner of assistente gedaan kunnen 
worden. Als blijkt dat de patiënt niet therapietrouw is, kan deze opgeroepen worden voor een consult bij de 
praktijkverpleegkundige of de huisarts. Ook is medewerking van de apotheek mogelijk en gewenst. 
Uitreiking van het systeem aan de patiënt kan ook in de apotheek plaatsvinden, omdat deze immers de 
geneesmiddelen aflevert en ze in het medicijndoosje kan doen. In de communicatie zal er wel een en ander 
moeten veranderen. In elk geval zou geneesmiddelengebruik meer besproken moeten worden in de 
spreekkamer. 

TOT SLOT 
Het RTCM-systeem is nog niet lang op de Nederlandse markt beschikbaar. Patiënten die het systeem 

willen gebruiken, moeten het zelf betalen omdat zorgverzekeraars het gebruik niet vergoeden. Er loopt een 
aantal projecten waarin externe financiers de kosten van het systeem voor hun rekening nemen. 

De effectiviteit van het systeem op grote schaal is nog niet duidelijk. Dit geldt zowel voor het verbeteren 
van therapietrouw als voor het verbeteren van uitkomstmaten. 
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FIGUREN 

Figuur 1 

 
Figuur 1. Registratie van RTCM-medicijndoosje. 
Kenmerken van het RTCM: 
Het geneesmiddelengebruik wordt in real time bijgehouden, namelijk op het moment dat het geneesmiddel 

al dan niet gebruikt wordt. 
Patiënten (of hun begeleiders) worden (in de vorm van een sms) gewaarschuwd dat de medicijnen moeten 

worden ingenomen, maar alleen als dit nodig is. Wanneer de patiënt op tijd de medicatie inneemt, krijgt hij 
geen herinnering. 

Een bestand met informatie over het medicijnengebruik van een patiënt is beschikbaar voor analyse en 
monitoring. 

Het systeem stelt zorgverleners in staat patiënten die problemen hebben met het op tijd innemen van 
geneesmiddelen te begeleiden en persoonlijke aandacht te geven op die momenten dat dit echt nodig is. Dit 
laatste biedt mogelijkheden voor begeleiding van patiënten vanuit bijvoorbeeld de huisartspraktijk. 
Figuur 2  
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Figuur 2. Tijdstip van inname van geneesmiddelen voor tuberculose (n = 131 patiënten, per patiënt 

alle innamemomenten). 
 
 


