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Medicatie in verpleeghuizen vergeleken met openbare apotheken

Antipsychotica vier keer
vaker in verpleeghuis
Bewoners van verpleeghuizen
gebruiken ruim vier keer zo vaak
een antipsychoticum als zelf
standig wonende geneesmiddel
gebruikers. Dit blijkt uit een ver
gelijking tussen beide groepen.
Bloeddrukverlagers van het raasii-type worden juist minder vaak
verstrekt.

Geen totaalbeeld
Van een deel van de openbare apotheken die ook aan awbz-instellingen
leveren, ontvangt de sfk ook de
gegevens van de geneesmiddelverstrekkingen van de individuele verpleeghuisbewoners. Dat kan als de
apotheek de medicatiegegevens van
verpleeghuisbewoners registreert in
hetzelfde apotheekinformatiesysteem
(ais) als die van de ‘gewone’ populatie. Het is niet bekend van welk percentage van de totale verpleeghuispopulatie de sfk medicatiegegevens
ontvangt. De sfk kan daardoor geen
uitspraken doen over het absolute ge-

Grootste verschillen
De vergelijking betreft het aandeel
dat receptplichtige geneesmiddelen
op atc3-niveau uitmaken op het
totaal aan verstrekkingen van receptplichtige geneesmiddelen. Als de
top 10 van deze lijst voor verpleeghuizen wordt gelegd naast die voor
de openbare farmacie, dan vallen
vooral overeenkomsten op. Zo worden beide lijsten aangevoerd door

maagbeschermers (A02B), gevolgd
door antistollingsmiddelen (B01A).
Voor verpleeghuisbewoners bedragen
die aandelen 10,2%, respectievelijk
8,4%. Voor zelfstandig wonende geneesmiddelgebruikers, waartoe ook
de bewoners van verzorgingshuizen
behoren, komen deze aandelen uit op
9,4%, respectievelijk 8,6%.
In onderstaande tabel worden daarom de groepen met de grootste
verschillen getoond. Zo worden
antipsychotica (N05A) naar verhouding ruim vier keer zo vaak, en
laxantia (A06A) bijna drie keer zo
vaak verstrekt in een verpleeghuis.
Aan de andere kant van het spectrum
worden bloeddrukverlagers van het
raas-ii-type (C09C) en cholesterolverlagers (C10A) minder verstrekt in
verpleeghuizen, beide ongeveer twee
keer zo weinig.

Antipsychotica verhoudingsgewijs meer verstrekt in verpleeghuizen
geneesmiddelgroep

atc 3

aandeel in
verpleeghuis

verhouding
verpleeghuis :
apotheek

geneesmiddelgroepen met relatief meer verstrekkingen in verpleeghuis
antipsychotica

N05A

3,4%

4,2 : 1

laxantia

A06A

2,6%

3,0 : 1

middelen bij dementie

N06D

0,9%

2,7 : 1

dopaminergica bij parkinson

N04B

1,6%

2,0 : 1

kalmeringsmiddelen (benzodiazepines)

N05B

3,0%

1,9 : 1

geneesmiddelgroepen met relatief minder verstrekkingen in verpleeghuis
bloeddrukverlagers (raas-ii-type)

C09C

1,6%

1 : 2,1

cholesterolverlagers

C10A

3,8%

1 : 2,0

calciumantagonisten (o.a. bij hoge
bloeddruk)

C08C

1,8%

1 : 1,9

bètablokkers (o.a. bij hoge bloeddruk)

C07A

5,2%

1 : 1,4

orale antidiabetica (suikerziekte)

A10B

3,3%

1 : 1,4

VERGELIJKING GENEESMIDDELEN IN VERPLEEGHUIZEN TEN OPZICHTE VAN APOTHEKEN (71 PLUS, 2015).
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De sfk ontvangt maandelijks gegevens over verstrekkingen van geneesmiddelen van openbare apotheken.
Daarom hebben de publicaties van de
sfk betrekking op geneesmiddelen
die zorgverzekeraars betalen of de
gebruikers zelf. Sommige openbare
apotheken verstrekken ook geneesmiddelen aan bewoners in awbz-instellingen, zoals verpleeghuizen. Deze
instellingen zijn zelf verantwoordelijk
voor de kosten van de geneesmiddelen
van hun bewoners en maken afspraken met de leverende apotheek over
de kosten van de geneesmiddelen en
de bijbehorende dienstverlening.

neesmiddelgebruik in verpleeghuizen,
maar uitsluitend over aandelen daarin. Deze beperking geldt ook voor de
vergelijking die de sfk heeft gemaakt
van het geneesmiddelgebruik binnen
en buiten verpleeghuizen. Voor een
goede vergelijking zijn in beide populaties alleen personen betrokken
van 71 jaar of ouder. De periode is de
eerste helft van 2015.

