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 Genoeg manieren om therapietrouw te verhogen 
Medicijngebruik kan tientallen procenten stijgen   
DOOR FRITS BALTESEN - 07-06-2013  

Therapietrouw is de achilleshiel van de geneeskunde. De laatste twee jaar komen 
steeds meer projecten van de grond om de therapietrouw te bevorderen. De 
voorlopige resultaten zijn veelbelovend.  
Om het optimale effect van een medicatiebehandeling te bereiken, is therapietrouw 
essentieel. En juist daaraan schort het vaak, zo laten tal van onderzoeken zien. Om de 
therapietrouw te bevorderen bedacht het bureau 2Comply met de farmaceutische 
bedrijven AstraZeneca, Boehringer- Ingelheim, GlaxoSmithKline en Pfizer 
Mijnmedicijncoach.nl. De patiëntenportal is een succes. Sinds vorig jaar maken ruim 
honderdduizend patiënten hiervan gebruik en de therapietrouw steeg flink. Geen 
wonder dat dit project onlangs de KNMP Innovatieprijs 2013 kreeg. Op 
Mijnmedicijncoach is alle informatie te vinden over geneesmiddelen en het juiste 
gebruik ervan. Apothekers spelen hierbij een sleutelrol. De portal heeft een 
‘motivatiemodule’ en geeft begeleiding, want uit onderzoek blijkt dat een patiënt die 
begrijpt waarom het belangrijk is dat hij zijn medicijnen inneemt, therapietrouwer is. 
Verder heeft de portal een makkelijke herhaalmodule, waarmee de patiënt 
automatisch nieuwe medicatie bestelt bij zijn apotheek. Marcia Vervloet kreeg op 
een andere manier de therapietrouw bij mensen met diabetes type 2 omhoog van 63 
naar 80%. Ze onderzocht het effect van een medicijndoosje dat een patiënt 
automatisch een sms’je stuurt als hij zijn pillen vergeet. De onderzoekster van het 
Nivel promoveerde vorige maand met haar proefschrift Have you taken your 
medication yet? The effectiveness of electronic reminders. Daarin geeft ze aan dat 
een goede start gunstig blijft voor therapietrouw op de lange termijn. “Dan wordt het 
een soort automatisme”, zegt Vervloet. Zelfs anderhalf jaar na beëindiging van haar 
interventie bleef de therapietrouw van diabetici stabiel op 80%. Vervloet deed het 
project met veertig Mediq-apotheken en zorgverzekeraar Achmea. In de 
controlegroep verbeterde de therapietrouw minder: in twee jaar van 61 naar 68%. Ze 
gaat nu verder met een vervolgonderzoek waarin ze wil nagaan of de data die worden 
geregistreerd door het medicijndoosje op een andere manier kunnen worden ingezet 
ter verbetering van de therapietrouw, bijvoorbeeld in een gesprek van arts en 
apotheker met de patiënt. Vervloet denkt dat haar methode geschikt is voor andere 
groepen chronische patiënten, zoals voor de aandoeningen epilepsie, hiv en voor 
medicatie na een orgaantransplantatie.  
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MONITOR  
De therapietrouw kan hoger, wijzen alle onderzoeken uit. Bij patiënten met 
astma/COPD is de therapietrouw volgens de TherapietrouwMonitor 62% en bij 
ADHD ligt die op 61%. Van de hart- en vaatpatiënten neemt 90% hun medicatie 
goed in en zelfs bij hiv – waarbij terugval en zelfs resistentie dreigt als 
geneesmiddelen niet op de klok worden ingenomen – ligt dit op nog geen 95%. 
Volgens Peter de Smet, wetenschappelijke adviseur bij de KNMP, zijn er veel 
redenen voor mensen om hun medicatie niet, te weinig, onregelmatig of verkeerd in 
te nemen. “Ze hebben last van bijwerkingen, voelen zich een periode gezond of 
merken juist geen verbetering. En een deel van die oorzaken klopt misschien ook 
wel. Soms werken medicijnen niet, soms is er sprake van een onder- of overdosering, 
vanwege bijvoorbeeld hun gewicht. Huisarts en apotheker moeten meer rekening 
houden met de klinische werking op mensen.” Therapietrouw heeft in binnen- en 
buitenland nooit grote sprongen vooruit gemaakt. Er waren veel studies, maar de 
onderzoekers konden nooit dé manier vinden om het probleem aan te pakken. “Pas 
sinds kort is men bij interventies afgestapt van het idee dat er één oplossing is”, zegt 
Liset van Dijk, bij Nivel collega van Vervloet: “Soms zijn minder pillen per dag de 
oplossing, soms een andere vorm van toediening.” Voorschrijvers moeten volgens 
haar meer rekening houden met de persoonlijke omstandigheden: kan iemand 
bijvoorbeeld wel ’s avonds pillen nemen? Van Dijk: “Interventies moet je aanpassen 
aan de patiënt. Misschien kunnen buren of vrienden helpen. De apotheker kan hierin 
goed de regie nemen: die zit er het dichtst op, hij heeft de patiënt het laatst gezien en 
heeft het meeste verstand van medicijnen.”  

WERKEN 
 Farmaceutisch bedrijf Janssen ontwikkelde speciaal voor hiv-patiënten Pillcoach. 
Juist omdat het voor die groep mensen belangrijk is dat ze altijd en nauwkeurig hun 
medicatie innemen. Niet alleen om gezond te blijven, maar ook om resistentie te 
voorkomen. Het bedrijf bouwde een website die alleen toegankelijk is voor 
behandelaren van hiv, die samen met de patiënt een schema maken welke pillen 
wanneer moeten worden ingenomen. Ze kunnen aanklikken of ze een bepaald aantal 
minuten voor het tijdstip van inname een sms willen ontvangen. De Pillcoach werkt 
nu anderhalf jaar. Om de effectiviteit verder te verhogen is er een app gelanceerd 
voor smartphones. Met de app krijgen patiënten op het juiste tijdstip een signaal om 
hun medicijnen te slikken. De patiënt kan dat bericht niet negeren, omdat je het moet 
wegdrukken. Als patiënten het willen, kan hun arts een grafiek van hun 
therapietrouw maken, zodat ze na een tijdje samen kunnen bespreken hoe de 
therapietrouw verder kan worden verbeterd. Genoeg projecten en pilots, maar welke 
werken er? “Het is vaak een black box”, vindt Van Dijk. Ze hoopt dat aan het einde 
van dit jaar de TherapietrouwMonitor, waarbij onder meer het Nivel en de KNMP 
zijn betrokken, meer informatie kan geven over wat werkt en welke pilots zinvol en 
praktisch zijn.” Dan resteert: wie gaat dat betalen? “Ik durf daar geen uitspraak over 
te doen.”   
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ZES PILOTPROJECTEN OM DE MEDICATIE NIET TE VERGETEN  

• Mijnpijncoach  
Is een online zelfmanagementprogramma voor mensen met langdurige zenuwpijn en 
is door huisarts Kees Vos ontwikkeld, samen met softwarebedrijf Curavista. Het 
probleem is dat de medicatie pas na één of twee weken (deels) werkt, maar de 
bijwerkingen eerder optreden. De patiënt houdt online een pijndagboek bij en kan 
zijn huisarts toestemming geven om mee te kijken. Op enkele momenten maakt een 
vragenlijst de kwaliteit van leven inzichtelijk en zijn er evaluaties. De pilot wordt 
betaald door Pfizer. • 

 Farmacotherapeutisch Thuisconsult  
Dit programma is voor patiënten met minimaal vijf verschillende medicijnen, onder 
meer bloeddruk- en glucoseverlagers. De apotheker speelt een sleutelrol. Hij 
selecteert patiënten op basis van leeftijd, medicatie en risicofactoren en kijkt met de 
huisarts of alles goed is. Zo niet, dan nodigen apotheker en huisarts de patiënt uit 
voor een gezamenlijk gesprek. Tegelijk kan worden beoordeeld of de patiënt de 
inhalatieapparatuur goed gebruikt en of de apparatuur nog optimaal werkt. Dit 
project is van Benu Apotheken en AstraZeneca. • 

 MySupport  
Is gericht op MS-patiënten. Het programma geeft persoonlijke begeleiding en 
informatie. MS-patiënten vinden het eerste jaar lastig, ook omdat de medicijnen vaak 
bijwerkingen hebben. Een instructieverpleegkundige belt de patiënt of komt thuis 
langs, bijvoorbeeld om een persoonlijk prikschema te maken dat rekening houdt met 
de activiteiten en leefwijze van de patiënt. Na elk contact geeft de verpleegkundige 
de actuele situatie door aan de neuroloog en MS-verpleegkundige in het ziekenhuis. 
De pilot wordt gefinancierd door Merck Serono. 

• Opgelucht ademhalen 
 Voor patiënten met astma en COPD. Richt zich op patiënt en zijn zorgverleners. Dit 
project gaat ervan uit dat kennis (bewustwording van de ziekte en vaardigheden voor 
toediening) de therapietrouw verhoogt, onder meer door informatiebijeenkomsten 
voor patiënten, apothekers en artsen. Patiënten wisselen tips uit. Op een 
‘zorgknipkaart’ kunnen patiënten afvinken welke stappen ze al hebben gezet en 
welke nog volgen. Het project wordt door Achmea uitgevoerd, in samenwerking met 
de farmaceutische bedrijven Boehringer-Ingelheim, Pfizer, GSK en AstraZeneca.  

• Brunchpoli  
Mensen met schizofrenie hebben meer overtuigingskracht nodig. In een pilot met de 
naam Brunchpoli bedacht GGZ-instelling Arkin een huiskamer-opzet: een knusse 
ruimte met kaarsjes, schilderijtjes aan de muur, levensliedjes op de radio, een 
gastvrouw, broodjes en koffie. Doordat patiënten zich op hun gemak voelen, komen 
ze graag op de Brunchpoli. De pilot bleek zo’n groot succes, dat er inmiddels nog 
twee Brunchpoli’s zijn geopend in Amsterdam. Het project werd mede mogelijk 
gemaakt farmaceutisch bedrijf Janssen.  

• Richtlijn Check Astma en COPD Controle Check 
 De KNMP en SFK ontwikkelden met GlaxoSmithKline twee projecten voor een 
juist gebruik van inhalatoren. Daarbij is een belangrijke rol voor apothekers 
weggelegd. Ze kunnen met een programma makkelijk extra controles uitvoeren op 
goed medicijngebruik. Zien de apothekers iets afwijkends, dan doet het programma 
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suggesties voor verbetering van het gebruik door de patiënt, zoals extra uitleg of de 
patiënt doorsturen naar een zorgverlener. U kunt hieronder een reactie plaatsen van 
maximaal 300 woorden. Deze moet voldoen aan de richtlijnen, zie disclaimer. De 
redactie modereert uw reactie.  
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