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Medicatie voorschrijven door verpleegkundigen ook veilig.
  

A.L FRANCKE, L. VAN RUTH; P. MISTIAEN 

In een international literatuuronderzoek werd het voorschrijven van medicatie door verpleegkundigen en 
artsen op een aantal punten met elkaar vergeleken: schrijven zij aan patiënten met bepaalde klachten even 
vaak medicatie voor, schrijven zij dezelfde soort en dosis voor en komen de klinische uitkomsten bij 
patiënten met elkaar overeen?  In Nederland was het voorschrijven van geneesmiddelen tot voor kort 
wettelijk voorbehouden aan artsen, tandartsen en verloskundigen  Medio 2007 is de nieuwe 
geneesmiddelenwet aangenomen, waardoor het ook in juridische zin mogelijk is dat verpleegkundigen 
voorschrijven  Alleen verpleegkundig specialisten met een relevante Masteropleiding en 
hoogstwaarschijnlijk ook enkele categorieën gespecialiseerde verpleegkundigen (waarschijnlijk diabetes-, 
long- en oncologieverpleegkundigen met een gerichte vervolgopleiding) zullen de bevoegdheid krijgen 
medicijnen voor te schrijven  In veel andere landen, bijvoorbeeld in de VS, Engeland en Canada is het 
voorschrijven door verpleeglrundigen al langer wettelijk toegestaan en dagelijkse praktijk.  

[KADER 1]   

ONDERZOEK  
Om een beeld te krijgen van de gevolgen van het voorschrijven van medicatie door verpleegkundigen 

voerden wij een internationaal literatuuronderzoek uit  In deze buitenlandse studies ging het ook vrijwel 
altijd om gespecialiseerde verpleegkundigen zoals nurse practitioners, advanced practice nurses of 
verpleegkundig specialisten  De bij het onderzoek gebruikte reviewmethoden en inclusiecriteria zijn 
weergegeven in kader 1  In totaal beantwoordden 23 studies aan de inclusiecriteria  In dit artikel 
beschrijven we alleen die studies waarin aandacht besteed wordt aan effecten op het aantal patiënten met 
medicatievoorschriften, voorgeschreven types en doses medicatie en klinische uitkomsten; in totaal zijn dat 
zeventien studies  In de achterliggende Engelstalige review* wordt ook aandacht besteed aan de gevolgen 
van medicatie voorschrijven door verpleegkundigen voor patiënttevredenheid, werklast en losten (Van Ruth 
e a , 2008)  Zes van de zeventien studies die in dit artikel worden besproken zijn Randomised Controlled 
Trials, één is een Controlled Clinica1 Trial, en de overige tien studies hebben pre-test post-test designs   
patiënten medicatie voorschrijven als artsen. In twee studies, uit respectievelijk Groot Brittannië (GB) en de 
Verenigde Staten (VS), wordt gerapporteerd dat verpleegkundigen aan minder patiënten voorschrijven  Eén 
andere studie geeft een gevarieerd beeld: over het algemeen en in stedelijke gebieden zouden Amerikaanse 
nurse practitioners net zo vaak als artsen voorschrijven, maar in plattelandsgebieden zouden 
verpleegkundigen voor meer patiënten een recept uitschrijven  Een andere studie uit de VS, onder patiënten 
met luchtweginfecties, laat zien dat verpleegkundigen over het algemeen aan meer patiënten voorschrijven 
dan artsen  

 TYPE EN DOSIS  
In drie studies komen de eventuele verschillen in voorgeschreven types en doses medicatie aan de orde en 

in alle drie wordt duidelijk dat verpleegkundigen soms andere keuzes maken dan artsen  Uit de 
Amerikaanse studie van Fisher & Vaughan-Cole (2003) blijkt dat psychiaters vaker dan advanced practice 
psychiatric nurses uit een breder scala aan antidepressiva kiezen  Ook de keuzes voor bepaalde typen 
benzo's lopen enigszins uiteen  Bij angst schrijven de advanced practice psychiatric nurses het meest 
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Lorazepam voor en de psychiaters het meest Clonazepam  Wel zijn de gekozen doseringen ongeveer gelijk  
In een andere Amerikaanse studie, van Feldman e a  (2003)) is beschreven dat psychiaters vaker dan 
verpleegkundigen veranderen van soort en dosering  Ook in een Colombiaanse studie over family planning 
komen verschillen naar voren: artsen zouden iets vaker dan verpleegkundigen anticonceptiepillen 
voorschrijven, terwijl verpleegkundigen wat vaker andere methoden - zoals condooms - aanraden (Einhorn, 
1978)  

[TABEL 1] AND [TABEL 2] 

 UITKOMSTEN BIJ PATIËNTEN  
In negen studies wordt gerapporteerd over klinische uitkomsten bij patiënten  In de meeste  daarvan zijn 

geen verschillen in klinische uitkomsten gevonden tussen situaties waar verpleegkundigen voorschrijven en 
situaties waar artsen de voorschrijvers zijn (zie tabel 2 op p  30)  In een Engelse studie (Kinnersley e a , 
2000) rapporteren de onderzoekers dat er geen verschillen gevonden werden tussen patiënten die door een 
nurse practitioner behandeld werden en patiënten die door een huis- arts behandeld werden voor wat betreft 
effecten op symptomen en problemen  Het gaat in die studie om patiënten die op dezelfde dag een consult 
hebben aangevraagd  In een andere studie uit Engeland rapporteren Shum en collega’s (2000) dat er – bij 
een meting twee weken na het consult – geen verschillen zijn gevonden in de ervaren gezondheid van 
patiënten die een praktijkverpleegkundige hebben bezocht een patiënten die een huisarts hebben bezocht  
Ook in andere buitenlandse studies in de eerstelijns gezondheidszorg zijn bij deze twee groepen patiënten 
geen significante verschillen gevonden in lichamelijk functioneren en/of  gezondheid, de cubitus 
prevalentie, emotioneel en sociaal functioneren of overlijdenspercentages (zie tabel 2 op pagina 30)   In 
twee studies worden enkele positieve verschillen in het voordeel van de voorschrijven de verpleegkundigen 
gemeld  De een (Cox & Jones, 2000) – een onderzoek onder Engelse practice nurses een huisartsen die 
geconsulteerd werden vanwege decubitus symptomen – laat gunstige uitkomst zie betreffende het aantal 
dagen met decubitus (gemeten 28 dagen na het consult) en de gepercipieerde gezondheid  Bij de andere, 
Engels e,studie (James, 2004) gaat het om een reductie in “hypoglycaemic events” van 22 procent na de 
introductie van een verpleegkundige specialist die insuline en ander diabetesgerelateerde medicatie aan 
diabetespatiënten voorschrijft   Deze studie laat ook ziek dat er niet meer fouten of incidentei voorkamen 
wanneer de verpleegkundig specialist voorschrijf (zie tabel 2)   In Nederland kennen we Houwelings 
onderzoek (2005a en 2005b) waaruit blijkt dat er geen verschillen in klinische uitkomsten, kwaliteit van 
leven en diabetesgerelateerde symptomen zijn tussen diabetespatiënten die door een praktijk 
verpleegkundige f een gespecialiseerde diabetesverpleegkundige versus een huisarts of medisch specialist 
worden behandeld  De enige uitzondering vormt de cholesterol/ HDL ratio die beter was bij patiënten die 
door de medisch specialist behandeld werden. 

CONCLUSIES  
Onze systematische internationale literatuurstudie wijst in de richting dat medicatie voorschrijven door 

verpleegkundigen de gezondheid van de patiënt niet schaadt, 001s: al maken verpleegkundigen in hun 
voorschriften niet altijd dezelfde keuzes als artsen  We formuleren onze conclusies enigszins voorzichtig, 
omdat het onderzoek op dit terrein niet altijd van hoge methodologische kwaliteit is  Vaak zijn daarbij 
uitsluitend gegevens van vóór en na de invoering van 'nurse prescribing' met elkaar vergeleken en is geen 
gebruik gemaakt van gerandomiseerde controlegroepen  Nu het voorschrijven van geneesmiddelen voor 
wettelijk erkende verpleegkundig specialisten en (nog door de minister aan te wijzen) specifieke andere 
groepen verpleegkundigen juridisch mogelijk  is, zullen waarschijnlijk meer en meer voorschrijftaken 
verschoven worden naar deze verpleegkundigen  Dit vraagt om goed onderzoek waarin de gevolgen voor 
patiënten, maar ook voor de betrokken zorgverleners en voor het gezondheidszorgsysteem, nader in kaart 
worden gebracht    
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Tabel 1: effecten op aantallen patiënten met medicatievoorschrift 
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Tabel 2. Uitkomsten bij patiënten in situaties waar verpleegkundigen versus artsen voorschrijven 
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