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De module Minderen en stoppen van medicatie, een nieuw 
onderdeel van de multidisciplinaire richtlijn (MDR) Poly-
farmacie bij ouderen, is per 1 december 2020 beschikbaar. 
Ook zijn de STOPP-START-criteria aangepast. 

In 2019 verscheen de update van de module Medicatiebeoor-
deling. Dit was het eerste herziene onderdeel van de MDR 
Polyfarmacie bij ouderen. Nu is ook de nieuw ontwikkelde 
module Minderen en stoppen van medicatie toegevoegd. Het 
NHG, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie 
(NVKG) en apothekersorganisatie KNMP stelden in 2017 vast 
dat deze updates nodig waren.

KNELPUNT BIJ MEDICATIEBEOORDELING
Een groot knelpunt bij de module Medicatiebeoordeling was 
het minderen en/of stoppen van medicatie. Bijvoorbeeld in 
het kader van advance care planning bij kwetsbare patiënten, 
of op verzoek van de patiënt of mantelzorger. Het kan zijn 
dat een geneesmiddel niet meer past bij of bijdraagt aan de 
behandeldoelen. Maar ook kan het zijn dat de indicatie voor 
het geneesmiddel inmiddels minder sterk is geworden of zelfs 
is komen te vervallen. De paragraaf over stoppen met medi-
catie uit de MDR gaf hiervoor te weinig handvatten. Aandoe-
ningsgerichte richtlijnen beschrijven vaak wel het starten van 
chronische medicatie, maar meestal niet het proces van staken 

bij ouder wordende patiënten. Net als het voorschrijven van 
medicatie dient het minderen of stoppen van medicatie onder-
deel te zijn van de dagelijkse medische praktijk. Vandaar dat 
deze nieuwe module door een multidisciplinaire werkgroep 
ontwikkeld is.

MODULE MINDEREN EN STOPPEN VAN MEDICATIE
De module Minderen en stoppen van medicatie biedt hand-
vatten aan voorschrijvers, apothekers en patiënten om het 
minderen en stoppen van geneesmiddelen bij oudere patiën-
ten (≥ 70 jaar) in de dagelijkse praktijk vorm te geven. Het 
doel van minderen en stoppen van medicatie is het optimali-
seren van de medicamenteuze behandeling en daarmee verbe-
tering of behoud van de kwaliteit van leven en het welzijn van 
de individuele patiënt.
De werkgroep koos omwille van de duidelijkheid voor pa-
tiënten niet voor de Engelse term deprescribing, maar voor 
de term ‘Minderen en stoppen van medicatie’. Dit omvat het 
proces van onder toezicht van een zorgverlener minderen en 
stoppen van medicatie waarvoor naar de mening van patiënt 
(of diens vertegenwoordiger) en/of behandelaar onvoldoende 
indicatie (meer) bestaat of waarvan de balans tussen effectivi-
teit en veiligheid negatief is geworden. 
De module richt zich specifiek op de initiatie van het proces 
van afbouwen van en stoppen met medicatie. Het gaat daarbij 
zowel om de gespreksvoering tussen zorgverlener en patiënt 
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KERNPUNTEN
	■ de nieuwe module minderen en stoppen van medica-

tie als onderdeel van de mdR Polyfarmacie bij oude-
ren helpt arts en apotheker om praktische invulling 
te geven aan het algemene proces van minderen en  
stoppen van medicatie.

	■ Parallel zijn voor 10 veel bij ouderen voorkomende 
geneesmiddelgroepen specifieke kennisdocumenten 
ontwikkeld met overwegingen om verantwoord te 
minderen en te stoppen.

	■ de STOPP-STaRT-criteria zijn herzien en aangepast 
aan de nederlandse richtlijnen tot STOP-STaRT-
nl-criteria. deze kunnen worden gebruikt om het 
medicatiegebruik bij ouderen te beoordelen ter voor-
koming van over- of onderbehandeling.

	■ de module minderen en stoppen van medicatie, de 
10 kennisdocumenten en de STOP-STaRT-nl ver-
schijnen op 1 december 2020.

Doel van de module Minderen en stoppen van medicatie is het optima-
liseren van de medicamenteuze behandeling.  Foto: Shutterstock
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rondom het minderen en stoppen (analyse van belemmeren-
de en bevorderende factoren), als om de meer ‘technische’ 
aspecten van het minderen (hoe doe je dat verantwoord?). 
Daarnaast richt de module zich ook op mogelijke criteria 
voor de selectie van groepen patiënten en op situaties waarin 
een gesprek over minderen of stoppen zinvol kan zijn. Ten 
slotte worden aanbevelingen gedaan op regionaal niveau, 
voor de individuele zorgverlener en voor beroepsgroepen en 
richtlijnontwikkelaars over de randvoorwaarden en afspraken 
om succesvol medicatie te minderen. Voor FTO-groepen die 
hier meer aandacht aan willen schenken is er een FTO-mo-
dule Minderen en stoppen van medicatie beschikbaar via het 
Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Deze is gebaseerd op 
de nieuwe module.

KENNISDOCUMENTEN
De module Minderen en stoppen van medicatie richt zich 
in algemene zin op het proces van stoppen of minderen 
van medicatie. Om het daadwerkelijk stoppen en minderen 
voor specifieke geneesmiddelgroepen bij ouderen handen 
en voeten te geven heeft SIR Institute for Pharmacy Practice 
and Policy in samenspraak met de werkgroep 10 kennisdo-

cumenten ontwikkeld voor veel voorkomende geneesmid-
delgroepen bij ouderen (zie [kader en figuur]). Hierin staan 
overwegingen beschreven om wel of juist niet te stoppen, 
welk bewijs er bekend is over het stoppen of minderen van 
deze geneesmiddelgroep bij ouderen en vervolgens een stop- 
of afbouwstrategie.
De kennisdocumenten verschijnen als losse documenten (zie 
https://richtlijnen.nhg.org, MDR Polyfarmacie bij ouderen). 
De documenten worden op termijn zo veel mogelijk geïn-
tegreerd in NHG-Standaarden bij de reguliere herzienin-
gen. We streven ernaar om naast starten ook het beleid bij 
minderen en stoppen van veel voorkomende geneesmiddelen 
in NHG-Standaarden in te bedden. In het voorjaar van 2021 
verschijnt de PIN Maagklachten bij de nieuwe NHG-Stan-
daard Maagklachten waarin het eerste kennisdocument is 
verwerkt. De andere kennisdocumenten zullen daarna gefa-
seerd volgen.

HERZIENE STOP-START-NL
Vanuit de MDR Polyfarmacie bij ouderen wordt verwezen 
naar de STOPP-START-criteria als instrument om te gebrui-
ken bij medicatiebeoordeling om schade door geneesmid-
delen bij ouderen te voorkomen. Deze criteria zijn bewezen 
effectieve screeningslijsten om potentieel ongeschikte genees-
middelen bij ouderen op te sporen, om de kans op genees-
middelbijwerkingen te verminderen en de patiëntveiligheid te 
vergroten.1

De STOPP-START-criteria worden regelmatig door een mul-
tidisciplinair expertpanel geëvalueerd. De laatste versie van de 
criteria uit 2015 sloot niet meer aan bij de Nederlandse prak-
tijk en recent verschenen richtlijnen. Het NHG, de NVKG, het 
expertisecentrum pharmacotherapie bij ouderen (Ephor) en 
KNMP hebben daarom samen de set met criteria aangepast. 
Er is voor gekozen om voortaan de naam ‘STOP-START-NL’ 
te hanteren voor deze aangepaste criteria. Ze komen niet meer 
geheel overeen met de internationale set criteria en zijn nog 
verder aangepast aan de Nederlandse praktijk. De meeste 
wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn gedaan naar 
aanleiding van de MDR CVRM uit 2019.

KADER BESCHIKBARE GENEESMIDDELGROEPEN 
 WAARVOOR EEN KENNISDOCUMENT IS ONTWIKKELD

 ∫ Bloeddrukverlagende middelen
 ∫ Bloedglucoseverlagende middelen
 ∫ Protonpompremmers
 ∫ Statines
 ∫ Trombocytenaggregatieremmers
 ∫ anticoagulantia
 ∫ Bisfosfonaten
 ∫ Calcium en vitamine d
 ∫ alfablokkers en 5-alfa-reductaseremmers
 ∫ urologische spasmolytica

Figuur 

Voorbeeld fragment uit kennisdocument protonpompremmers
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De STOP-START-NL-criteria zijn niet opgesteld als absolute 
verbodscriteria. De criteria beschrijven potentieel ongewenste 
geneesmiddel(groep)en bij ouderen (STOP-NL) of situaties 
waarbij overwogen zou moeten worden te starten met medi-
catie (START-NL). De keuze om daadwerkelijk te stoppen of 
starten blijft altijd maatwerk waarbij de patiënt centraal staat. 
De voorschrijver maakt samen met de patiënt de afweging of 
stoppen dan wel starten gewenst is. ■
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De STOP-START-NL-criteria zijn te raadplegen via https://richtlijnen.
nhg.org onder MDR Polyfarmacie bij ouderen. Daarnaast zijn ze ver-
werkt in de herziening van de PIN Polyfarmacie bij ouderen en zullen 
ze ook verwerkt worden in NHG-Doc.
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