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Effectiviteit van elektronische herinneringen voor therapietrouw
Caroline van de Steeg-van Gompel
Veel patiënten hebben moeite om hun chronische medicatie trouw
te gebruiken. Daar zijn verschillende redenen voor, maar simpelweg vergeten wordt het vaakst gerapporteerd. Het herinneren van
patiënten aan het nemen van hun medicatie zou dus een oplossing kunnen zijn voor dit probleem. Steeds vaker worden elektronische herinneringen voor dit doel ingezet. Vervloet en collega’s
onderzochten door middel van een systematisch literatuuronderzoek, hoe goed deze elektronische herinneringen bereiken dat de
therapietrouw met chronische medicatie verbetert.
Dertien studies werden in het onderzoek geïncludeerd. In al deze
studies werden de herinneringen automatisch verzonden, ongeacht of de patiënt de medicatie al had ingenomen of niet. Omdat
de studies heterogeen waren van opzet, was het niet mogelijk een
meta-analyse uit te voeren. Daarom werd een zogenaamde best
evidence synthesis uitgevoerd. Deze houdt rekening met de opzet,
de methodologische kwaliteit en de uitkomsten van de studies.
Op basis hiervan worden vijf niveaus van bewijskracht voor effectiviteit onderscheiden, waarvan ‘evidence’ de hoogste mate van
bewijs is.

Acht studies vonden significant positieve effecten op de therapietrouw. In drie van de vier studies die herinneringen stuurden per
sms, verbeterde de therapietrouw. Bij zeven studies was de herinnering een audiovisueel bericht van een speciaal apparaatje; in vier
daarvan verbeterde de therapietrouw. Bij de twee studies met
herinneringen via een pieper was dat in één studie het geval.
Alles bij elkaar leverde dit het niveau ‘evidence’ voor de kortetermijneffectiviteit van elektronische herinneringen, vooral via sms.
In zeven van de acht studies met positief resultaat was de follow
up-periode korter dan zes maanden. Daarom is het niet duidelijk
of de elektronische herinneringen ook op langere termijn effectief
zijn.
Vervloet M, van Dijk L, Santen-Reestman J, van Vlijmen B, van Wingerden P,
Bouvy ML, de Bakker DH. SMS reminders improve adherence to oral medication
in type 2 diabetes patients who are real time electronically monitored. Int J Med
Inform. 2012 mei 29. [digitale prepublicatie]
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