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DISCLOSURE



CASUS

83-jarige vrouw, lang bekend met diabetes mellitus type 2 waarvoor 
metformine 1dd 500mg 

Diagnose nu: pancreascarcinoom met uitzaaiingen
geen chemotherapie; resterende tijd thuis doorbrengen

HbA1C verhoogd (65mmol/mol), waarop metformine naar 2dd 500mg

Na twee weken glucose nog steeds verhoogd (10,9 mmol/l) 



CASUS (VERVOLG)

Metformine wordt vervangen door glimepiride 1dd 2mg

Dag later is zij niet aanspreekbaar tgv hypoglykemie

Glimepiride gestaakt, metformine herstart 2dd 250mg

Vijf dagen later stop metformine, omdat zij medicatie niet meer kan 
innemen

Dag later overlijdt patiënt



TRANSITIE VAN ZORG



TRANSITIE VAN FARMACOTHERAPIE

Van Marum R. Medicatieafbouw - minder is vaak meer. In: De dokter en de 
dood. 



REALITEIT

-Continueren van potentieel overbodige medicijnen

-Starten van symptoombestrijders

Onderzoek Nederlandse ziekenhuizen, hospices en thuissituatie1

-Een week voorafgaand aan overlijden krijgen patiënten gemiddeld 9 

medicijnen; op dag van overlijden 6 medicijnen

-Op dag van verwacht overlijden krijgt een kwart van de patiënten 

preventieve medicatie

-In het ziekenhuis krijgt 1 op de 5 patiënten in de laatste week een statine

1. Arevalo et al. Medication use in the last days of life in Hospital, Hospice, and home settings in the

Netherlands. Journal of Palliative Medicine, 2017



GEVOLGEN

§ Bijwerkingen en interacties

§ Belasting voor patiënt (slikken van pillen, toediening van injecties, etc)

§ Kosten (stoppen van alleen statinen bespaart Amerikaanse 
zorgsysteem ruim 600 miljoen dollar per jaar)1

1. Kutner et al. Safety and benefit of discontinuing statin therapy in the setting of advanced, 
life-limiting illness. Jama internal medicine, 2015



MEDILAST-PROJECT

§ Samenwerkingsverband tussen VU medisch centrum, Radboudumc en 
Erasmus MC, gesubsidieerd door ZonMw

- Inzicht krijgen in de perspectieven van artsen, patiënten en hun 
naasten wat betreft het gebruik van potentieel overbodige medicijnen in 
de laatste fase van het leven

- Achterhalen hoe het komt dat potentieel overbodige medicijnen vaak tot 
vlak voor het overlijden worden gecontinueerd



MEDILAST-PROJECT (RESULTATEN)

§ Patiënten staan open voor stoppen van medicijnen, vooral als 
‘positieve’ redenen om te stoppen worden benadrukt1

Patiënt 2
Interviewer: ‘Zou u dan [bij het stoppen met medicatie] het gevoel hebben 

dat het einde wel heel snel nadert?’
Patiënt: ‘Ja, misschien toch wel iets, maar ik zou ook niet willen dat hij mij 

valse hoop zou geven en dan de pillen maar doorslikken. Nee, dat zou 
ik ook niet willen.’

1. Geijteman et al. JAGS, 2016 (dubbelpublicatie NTvG, 2017)



MEDILAST-PROJECT (RESULTATEN)

§ Patiënten staan open voor stoppen van medicijnen, vooral als 
‘positieve’ redenen om te stoppen worden benadrukt 

§ Belangrijkste redenen van continueren van medicijnen:1, 2, 3

- onvoldoende bewustzijn bij artsen

- angst voor ontnemen van hoop

- onduidelijke gevolgen (gebrek aan onderzoek naar de gevolgen van 
stoppen)

- ontbreken van richtlijnen die de arts ondersteunen bij staken van 
medicijnen

1. Geijteman et al, JAGS 2016 (dubbelpublicatie NTvG 2017); 2. Geijteman, et al, JAMA internal medicine, 
2015; 3. Geijteman et al, J Pall Med, 2018 



VERBETEREN DAGELIJKSE PRAKTIJK

§ Doel: heldere, in de praktijk goed bruikbare handvatten ontwikkelen 
voor het veilig stoppen van overbodige medicijnen in de laatste fase 
van het leven

§ Methode: 
- Opstellen van handvatten
- Handvatten verwerken in geautomatiseerde advisering aan de arts door 

doorontwikkeling van bestaand computerprogramma, de Clinical Rules 
Reporter (CRR), tot CRR+ 



CRR (+)



ONDERZOEK NAAR EFFECT CRR +

§ Nagaan van effect van het toepassen van CRR + is op: 
- Kwaliteit van leven
- Gebruik van potentieel overbodige medicatie
- Complicaties en overleving 

§ Stepped wedge cluster gerandomiseerd onderzoek in ziekenhuizen en 
hospices

§ Patiënten met een levensverwachting van maximaal drie maanden en 
minimaal twee weken
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