Onderzoek
Wapperen van vlag legt
medicatieprobleem bloot
Bij mensen die thuiszorg krijgen is monitoring en vroegsignalering
van medicatieproblemen van groot belang. Met behulp van het Rode
Vlaggen Instrument blijken thuiszorgmedewerkers op correcte wijze
medicatieproblemen te observeren.
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de observatielijsten en de medicatie interviews werden
tenslotte geanalyseerd en met elkaar vergeleken.

De resultaten
De gemiddelde leeftijd van thuiszorgcliënten was 79
jaar en de meeste cliënten waren vrouw (79 procent),
weduwe (55 procent) en woonden alleen (70 procent).
Deze 115 cliënten gebruikten gemiddeld 9 voorgeschreven medicijnen per dag!
Om vast te stellen of een Rode Vlag correct was waargenomen werd de observatie vergeleken met de informatie uit het medicatie interview welke gezien werd als de
zogenaamde gouden standaard (‘waarheid’). Een maat
om correcte waarnemingen weer te geven is de gevoeligheid van een instrument oftewel de sensitiviteit. Een

Meer informatie
Carolien.sino@hu.nl
www.innovatievanzorgverlening.onderzoek.hu.nl
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hoge mate van sensitiviteit geeft dus weer dat het instrument in hoge mate correct een Rode Vlag observeert
(terecht positief). Nu is het natuurlijk ook belangrijk om
correct waar te nemen dat er geen medicatieproblemen
zijn. Ook hiervoor bestaat een maat, de zogenoemde

Top 3 geobserveerde medicatieproblemen
N=115
Proces
Afwezigheid medicatieoverzicht

Rode Vlaggen Instrument

Medicatie interview

70 (61%)

75 (65%)

Verschillen medicatieoverzicht en gebruik 17 (38%)

24 (60%)

Blauwe plekken

50 (44%)

71 (62%)

Duizeligheid bij opstaan

39 (34%)

49 (43%)

Val afgelopen 4 weken?

21 (18%)

14 (12%)

Regelmatig vergeten medicatie

24 (21%)

27 (24%)

Problemen openen verpakking

15 (13%)

18 (16%)

Pijn

43 (37%)

Pil

Patiënt

78 (68%)
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