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NIEUWE BEERS-CRITERIA 
 

Bespreking van: The  American Geriatrics Society 2012 Beers Criteria Update Expert 

panel. AGS updated Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in 

older adults. J Am Geriatr Soc 2012;60:616-31. 

 

In 1991 publiceerde Marc Beers, Amerikaans geriater, samen met een team van ex-

perten een eerste lijst met geneesmiddelen waarvan het gebruik bij ouderen die in 

een verzorgingsinstelling verbleven mogelijk gevaar inhield. Er volgde in 1997 en 

2003 een updating en uitbreiding van deze lijst, die sindsdien ook bedoeld is voor 

alle personen ouder dan 65 jaar,al dan niet geïnstitutionaliseerd. De richtlijnen zijn in 

eerste instantie bedoeld voor de praktiserende clinicus.  

Regelmatig was er kritiek op de Beers-lijst: veel geneesmiddelen die in de lijst waren 

opgenomen  waren ofwel niet meer verkrijgbaar of werden nauwelijks gebruikt.  

De American Geriatrics Society nam het initiatief om de Beers-lijst up te daten. De 

nieuwe criteria zijn nu gepubliceerd. Deze herziening van de Beers-lijst was nodig en 

de auteurs beschouwen deze actualisering als een grote vooruitgang ten opzichte 

van de eerdere richtlijnen. Er werd een groter belang gehecht aan beschikbare evi-

dentie, met duidelijke aanduiding van de graad van evidentie en meer transparantie 

in de keuzevorming1. Problematisch blijft de ondervertegenwoordiging van ouderen in 

klinische onderzoeken waardoor de auteurs zich verplicht zagen om ook resultaten 

van observationeel onderzoek als basis voor evidentie te hanteren.  

De Beers-lijst is niet het enige hulpmiddel voor veilig gebruik van geneesmiddelen bij 

ouderen. De STOPP en START criteria2, die grotendeels de Beers-criteria overlappen 

zijn zeker een nuttige aanvulling bij het maken van beslissingen in een klinische set-

ting. Ook al zijn deze criteria bijzonder waardevol in het beslissingsproces over het 

al dan niet gebruiken van specifieke geneesmiddelen bij ouderen, dient toch gewaar-

schuwd voor blind vertrouwen: richtlijnen kunnen een professioneel oordeel en het 

afwegen van een beslissing voor een individuele patiënt niet vervangen3.  

 

Commentaar van de redactie: 

De START- en STOPP-criteria zijn, zoals de Beers-criteria op Angelsaksische leest 

geschoeid. Interessant om te vermelden is dat we sinds kort kunnen beschikken over 

aan Nederlandse richtlijnen aangepaste START- en STOPP-criteria. Deze sluiten beter 

aan bij wat bij ons gebruikelijk is op farmacotherapeutisch vlak4.  
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