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Nieuwegein 



Een praktijkvoorbeeld 

¤  Patient gebruikt Sinemet 125 mg 4dd 1 

¤  Wordt opgenomen in ziekenhuis: 
¤  Levodopa/carbidopa firma A 

¤  Gaat met ontslag na 10 dagen: 
¤  Recept met levodopa/carbidopa 125 mg 

4dd  

¤  Komt bij eigen apotheek: 
¤  Krijgt levodopa/carbidopa firma B 

¤  Komt na 3 maanden weer bij apotheek: 
¤  Krijgt levodopa/carbidopa firma C 
¤  Verzekeraar heeft ander contract gesloten 



De HARM studie (2006)  

¤  1/40 van alle opnames door medicatie problemen 

¤  1/20 van alle acute opnames medicatie gerelateerd 

¤  De helft zou hiervan vermijdbaar zijn!! 
¤  19.000 opnames per jaar 
¤  Kosten: 85 miljoen!!! 

¤  Risicofactoren: 
¤  >65 
¤  Cognitieve klachten 
¤  Polyfarmacie 

¤  Parkinson patienten hadden 28X verhoogd risico ! 



Belangrijkste problemen 

¤  Geen overzicht 
¤  Diverse voorschrijvers 
¤  Geen reviews door apothekers 

¤  Geen communicatie 
¤  Veranderingen 
¤  Gebruiksinstructies 

¤  Op/afbouw 
¤  Bijwerkingen/bijsluiter teksten 

¤  Slechte therapietrouw 

¤  Gebrek aan kennis 
¤  Eigenschappen middelen 
¤  In/opname van medicatie bij Parkinson patienten 
¤  Beschikbare hulpmiddelen 

¤  Medicatie subsitutie 
 



Therapietrouw onderzoek (n=112) 
(5 Europese landen, 2009) 

¤ 1/8 nam minder dan 80% van voorgeschreven 
medicatie 

¤ ¼ nam medicatie op tijd            
(+/- 25% variatie mogelijk) 

¤ Therapie ontrouw leidt tot slechter functioneren 



Invloed van aantal doses 



Medicatie substitutie 

¤ Goed streven 

¤ Echter arts bepaalt 
¤ Niet de apotheker of 

verzekeraar! 

¤ Continuiteit is belangrijk 
¤ 1 leverancier 



Kosten PD patienten 

¤  2x zo hoog bij PD pat. >65 jr.  ten opzichte van gezonden 

¤  Totale uitgaven per patient: 8000 Euro/jr. 

¤  Medicatiekosten zijn ongeveer 1000 Euro/jr. 
¤  3 Euro per dag! 

¤  In Nederland 40.000 pat. 
¤  Medicatiekosten: 40 Miljoen 





Medicatie met smal therapie venster 

¤ Anti-arithmica 

¤ Anti-psychotica 

¤ Anti-epileptica 

¤ Afweer remmers 

¤ Anti-Parkinson 

¤ Antibiotica 



Typische Parkinson kenmerken 

¤  Vertraagde absorptie door vertraagde maaglediging 

¤  ‘Multiple drugs’ met mogelijke interacties 

¤  Groot verschil in effect na toediening ‘normal’ en ‘slow release’ 
preparaten 

¤  Zeer precieze dosering gerelateerde aan motore en non-motore 
fluctuaties 

 



Gastroparese 



Symptomen van gastroparese 

¤ 24%	  misselijkheid	  	  

¤ 45%	  opgeblazen	  gevoel	  

¤ Algemene	  symptomen	  
¤ Traag	  of	  geen	  effect	  van	  medicijnen	  
¤ Snelle	  verzadiging	  
¤ Afvallen	  
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FDA regels tav bio-equivalentie  

 

¤  Biologische beschikbaarheid mag varieren tussen 80-125%  

¤  Bio-equivalentie wordt alleen bepaald in12 gezonde 
proefpersonen na 2x inname van een enkelvoudige dosis 

¤  Regels tav bioequivalentie varieren tussen landen 
¤  Guideline EMEA on investigation of bioequivalence 

¤  (www.emea.europa.eu)> narrowing window in case of small 
therapeutic window (90-111%) 





Aanbevelingen voor apothekers (1) 



Aanbevelingen voor apothekers (2) 



Aanbevelingen voor apothekers (3) 



Aanbevelingen voor apothekers (4) 



Overige aanbevelingen 



Klinische ervaringen 
(Pahwa, Neurology 1994) 

¤  Open label conversie trial 
¤  L-dopa specialite > generiek 

¤  86 patienten 

¤  69% verkoos generiek of geen verschil 

¤  31% verkoos specialite 
¤  Meer advanced PD 
¤  Meer off periodes 
¤  Vaker dose failures 
¤  Vaker orthostatische hypotensie  



De ParkinsonNet Apotheek 



ParkinsonNet Apotheek 

¤  Geschoolde apothekers  

¤  1 voorschrijfsysteem met 1 leverancier 

¤  Vaste afspraken over generieke substitutie 

¤  Hulpmiddelen voor therapietrouw leveren 
¤  Baxteren 
¤  Reviews 
¤  PKG (Global kinetics) 

¤  Ondersteuning bij inname 
¤  Uniforme bijsluiterteksten 
¤  Thuiszorg inschakelen z.n. 
¤  Alarmeringssystemen  (pillboxes, etc.) 
 



Parkinson KinetiGraph (PKG) 



Registratie en rapportage 







Landelijk netwerk van Parkinson 
apothekers  



Optimale farmaceutische zorg 

¤ De patient staat centraal 

¤ Kwaliteitsverbeterend 

¤ Kostenbesparend 


