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Patiënten houden regelmatig geneesmiddelen over. Oorzaken daarvan worden 
vaak gezocht in therapieontrouw, maar artsen schrijven volgens patiënten ook 
op verschillende manieren voor. Daardoor houdt een patiënt in de ene 
huisartspraktijk meer medicatie over dan in een andere praktijk. 

 
Ruim een derde van de mensen die receptgeneesmiddelen gebruiken, houdt deze wel 
eens over Dit blijkt uit recent onderzoek van NIVEL, het Nederlands instituut voor 
onderzoek van de gezondheidszorg [1]. Overhouden 
van geneesmiddelen is de meest genoemde bron van verspilling bij het Meldpunt. 
Verspilling dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport anderhalf jaar 
geleden heeft ingesteld [2]. 
Hoewel discussie mogelijk is over de vraag of overhouden van geneesmiddelen altijd 
verspilling is, blijkt uit internationaal onderzoek dat per jaar wereldwijd voor $ 500 
miljard (€ 406 miljard) is te besparen door het geneesmiddelgebruik te optimaliseren. 
Dat is 8% van de totale jaarlijkse zorguitgaven [3]. 
Voor Nederland ligt deze schatting ongeveer gelijk aan dit gemiddelde, namelijk op 
ruim 7% [3]. Gezien de frequentie waarin het overhouden van geneesmiddelen 
voorkomt, is het belangrijk inzicht te hebben in de oorzaken ervan Als deze duidelijk 
zijn, kan worden bepaald of er wat aan moet worden gedaan Bovendien biedt inzicht 
ook aanknopingspunten om er wat aan te doen.  

PATIËNTNIVEAU 
Voor het overhouden van geneesmiddelen worden vaak oorzaken op patiëntniveau 
genoemd, zoals therapieontrouw [4]. Ook stoppen patiënten regelmatig met de 
inname van geneesmiddelen, vaak om begrijpelijke redenen zoals het niet aanslaan 
van een geneesmiddel of als een patiënt last krijgt van bijwerkingen [4]. 
Klachten, aandoeningen en ziekten laten zich niet voorspellen, waardoor in veel 
gevallen ook niet voorspelbaar is hoelang iemand geneesmiddelen moet gebruiken 
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[5]. Dan bestaat de kans dat een patiënt mogelijk te veel geneesmiddelen krijgt 
voorgeschreven.  
Het is de vraag of het overhouden van geneesmiddelen een probleem is dat alleen 
speelt op patiëntniveau of dat dit ook ligt op het niveau van de voorschrijver. 
De leidraad Doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen benadrukt dat het 
voorschrijven van geneesmiddelen doelmatig moet gebeuren: zowel adequaat 
voorschrijven bij mensen die dat nodig hebben, maar ook terughoudend 
voorschrijven als de te verwachten winst beperkt is [6]. 
Het is bekend dat er tussen artsen verschillen zijn in het doelmatig voorschrijven van 
geneesmiddelen [7-10]. Dit zou kunnen betekenen dat er ook verschillen zijn tussen 
huisartspraktijken In ons onderzoek zijn we nagegaan hoe vaak mensen 
geneesmiddelen overhouden en wat de rol van artsen hierin is. 

PANEL 
Om hierop antwoord te kunnen geven, heeft het NIVEL het Consumentenpanel 
Gezondheidszorg gecombineerd met NIVEL Zorgregistraties Het Consumentenpanel 
Gezondheidszorg bestaat uit ongeveer 10000 mensen van 18 jaar en ouder, van wie 
meningen over en ervaringen met de zorg worden verzameld.  
In NIVEL Zorgregistraties zijn gegevens bijeengebracht over zorggebruik, onder 
andere over medicijnen die zijn voorgeschreven. Deze organisatie maakt gebruik van 
gegevens in de zorg die routinematig worden verzameld bij verschillende 
eerstelijnsdisciplines, waaronder ruim 380 huisartspraktijken, met ongeveer 1,2 
miljoen ingeschreven patiënten verspreid over Nederland. 
In het voorjaar van 2013 zijn via zeven huisartspraktijken die deelnemen aan NIVEL 
Zorgregistraties nieuwe leden geworven voor het Consumentenpanel 
Gezondheidszorg. Aan deze nieuwe leden is toestemming gevraagd om hun 
antwoorden op de vragenlijsten te combineren met gegevens over hun zorggebruik 
zoals dat is geregistreerd bij de huisarts.  

[FIGUUR 1][BOX] 
Deze combinatie van gegevens biedt veel mogelijkheden voor onderzoek en geeft 
zicht op hoe beleid en praktijk samenhangen Op die manier is in kaart te brengen of 
patiënten meer zelfzorggeneesmiddelen gaan gebruiken als zij bepaalde 
geneesmiddelen niet meer voorgeschreven krijgen (bijvoorbeeld omdat  het 
geneesmiddel niet langer wordt vergoed). 
En hiermee is ook de vraag te beantwoorden of het overhouden van geneesmiddelen 
verschilt tussen huisartspraktijken. In juni 2013 is een vragenlijst verstuurd naar de 
panelleden die via de NIVEL Zorgregistraties geworven zijn (n = 1854, respons 
70%, 1300 panelleden verdeeld over zeven praktijken). 
Hierin is aan de panelleden gevraagd of het wel eens is voorgekomen dat zij 
receptgeneesmiddelen over hadden, ofwel of zij deze middelen niet of niet helemaal 
opmaakten. 
Hieruit blijkt dat er inderdaad verschillen tussen praktijken zijn in het aantal 
gebruikers dat aangeeft geneesmiddelen over te houden (zie figuur). Dit percentage 
varieert tussen de zeven praktijken van 23 tot 41. We weten niet of deze 
geneesmiddelen door de huisarts of door een andere arts zijn voorgeschreven De 
meeste geneesmiddelen (80%) worden echter door de huisarts voorgeschreven [12].  
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REDENEN 
Aan de respondenten zijn elf redenen voorgelegd voor het overhouden van 
geneesmiddelen. Hoe vaak respondenten deze redenen noemen, is al gerapporteerd 
[1]. De redenen die zij het vaakst noemen, hebben op één na allemaal te maken met 
het handelen van de arts. Stoppen met gebruik van geneesmiddelen op advies van de 
arts is de meest genoemde reden voor het overhouden van geneesmiddelen. 
Andere vaak genoemde redenen zijn dat de arts niet de juiste dosering en/of 
hoeveelheid heeft voorgeschreven of dat de arts voor een te lange periode of te veel 
had voorgeschreven. 
De vaakst genoemde niet-artsgerelateerde reden is het op eigen initiatief stoppen met 
het innemen van geneesmiddelen. De figuur geeft de belangrijkste arts-gerelateerde 
redenen weer voor de zeven huisartspraktijken die aan het onderzoek deelnamen. 
Er zijn duidelijke verschillen tussen praktijken In de ene praktijk geven patiënten 
vaker aan dat de arts te veel geneesmiddelen heeft voorgeschreven of dit gedaan 
heeft voor een te lange periode. Ook is er variatie in de mate waarin patiënten zeggen 
gestopt te zijn op initiatief van de arts Dit versterkt het vermoeden dat artsen een rol 
kunnen spelen bij het overhouden van geneesmiddelen. Ook apotheken kunnen 
hierbij een rol spelen, bijvoorbeeld als zij meer meegeven dan de arts heeft 
voorgeschreven. 

OOK ROL ARTS 
De resultaten laten zien dat er verschillen tussen praktijken zijn, zowel als het gaat 
om hoe vaak patiënten geneesmiddelen overhouden als de redenen die patiënten 
hiervoor noemen. Het is een eerste indicatie dat het overhouden van geneesmiddelen 
niet alleen te verklaren is door oorzaken gerelateerd aan patiënten, maar dat er ook 
op het niveau van de huisartspraktijk mogelijk oorzaken te vinden zijn voor het 
overhouden van geneesmiddelen. 
Zowel arts als patiënt lijken een rol te spelen Om een completer beeld te krijgen van 
wat er speelt, moeten dus gegevens van artsen en patiënten worden geraadpleegd. 
Verder onderzoek is nodig om te kijken waardoor deze verschillen tussen de 
praktijken worden veroorzaakt. Ook is het van belang te weten om welke 
geneesmiddelen het gaat en voor welke aandoening deze zijn voorgeschreven. 
Dergelijk onderzoek is relevant omdat, als het overhouden van geneesmiddelen kan 
worden teruggedrongen, dit de zorgkosten aanzienlijk kan verminderen.  
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