
Vallen  
26. Welke risicofactoren ga je evalueren bij een thuiswonende oudere na een val? 
* Evenwicht en mobiliteit 
 - FourTest Balance Scale : elk van de 4 posities 10sec aannemen  
  -> positief : >1/4 posities niet langer dan 10sec kunnen aannemen 

 
 

- TimedChair-Stand-Test : 5x opstaan en gaan zitten met armen gekruist voor de borst  
 -> positief : >14sec nodig voor de test  

 
- FunctionalReachTest : zo ver mogelijk voorwaarts reiken zonder evenicht te verliezen 
 -> positief : reikafstand <25cm 

 
- Loop en evenwichtstesten 

-> Get up and Go test 
-> Timed up and go test (>20 sec!) 
-> Timed up and go cognitief 
-> Schaal van Tinetti (evenwicht en ganganalyse) 
 

* Medicatie 
- Polyfarma(≥4 verschillende GM) kan een rol spelen in het ontstaan van valincidenten  
 -> tel #voorgeschreven en niet-voorgeschreven GM op die patient neemt per dag  
- Risicovolle geneesmiddelen geven verhoogd risico op valincidenten 

-> sedativa, neuroleptica, antidepressiva, digitalis, diuretica, type IA antiaritmica 
  -> psycotropische GM : SRI, TCA, BZD, Anticonvulsants  



* Orthostatische hypotensive 
 - Evaluatie : via screenende vragen (bv. “Heeft u soms last van duizeligheid/draaierigheid?”) 
 - Procedure : meet BD na liggende houding van >5min 
 - Klinische vaststelling : BD daling van liggende naar staande houding  

  -> systolisch: ≥ 20 mmHg 

-> OF diastolisch: ≥ 10 mmHg 

-> OF systolischebloeddruk daalt tot ≤ 90mmHg 
 

* Zicht 
 - Screenende vragen (bv. “Heeft u moeilijkheden bij het lezen, autorijden of tv kijken?”) 
 - Evalueer :  
  -> last bij gebruik van bifocalebril? 
  -> gezichtsscherpte : Lineaire E-test  

 
* Voeten en schoeisel :  

- Evalueer aandoeningen : eeltknobbels, teenafwijkingen, ingegroeide nagels, blaren, zweren, 
amputatie van tenen 
- Evalueer aanwezigheid van : drukpunten, open wonden, diabetes met vermoeden van 
aantasting diepe gevoeligheid 
- Kenmerken risicohoudend schoeisel : onvast, open achterkant, hoge hak, gladde zool 
 

* Valangst :  
 - Soorten :  
  -> “gezonde” bekommernis over het vermijden van een risico in de omgeving 

-> “verlammende” bekommernis : dingen niet meer doen die patient nog kan 
 - Gevolgen:  

-> toename van het valrisico 
-> afname van de sociale interactie 
-> toegenomen risico op isolatie, depressie 
-> daling van de levenskwaliteit 

- Screenende vragen (bv. “Heeft u angst om te vallen?”) 
 

* Omgeving en gedrag 
 - Checklist valpreventie : screenende vragen (bv. “Voert u soms onveilige handelingen uit?”) 

- Ergotherapeutischadvies  
 

* Mentale status 
-> Cognitief functioneren testen : 3-word-recall-test en MMSE  
-> Depressie te detecteren : Geriatric depression scale (GDS)  
-> Risico op delier inschatten : CAM (confusing assessment method)  



27. Welke interventies maken eventueel deel uit van de secundaire valpreventie? 
* Multifactoriële interventie 

- Evenwicht en mobiliteit 
  -> oefenprogramma bij kinesitherapeut (2-3x/w 30min voor 4-6m) 
   * Kracht 
   * Lenigheid 

* Evenwicht 
* Conditie 
* Transfertraining 
* Transfertraining van en naar de grond  
* Gangrevalidatie  
* Dubbeltaken 

  -> meer algemene lichaamsbeweging aanmoedigen 
  -> nood aan een hulpmiddel nagaan  

- Aanpassen onderhoudsmedicatie 
 -> kritische herbeoordeling medicatieschema 

-> graduele dosisreductie uitvoeren 
-> aandacht voor correcte toediening, inname en nevenwerkingen 
-> informatie geven m.b.t. nevenwerkingen en therapietrouw 
-> medicatie review 

- Orthostatische hypertensie 
 -> concrete aanpak 
  * Schrappen van uitlokkende medicatie 

* Verhoogde vochtinname en zoutsupplementen 
* Steunkousen 
* Hoogstand van het hoofduiteinde van het bed (10 tot 20°) 
* Op de rand van het bed blijven zitten gedurende 5 minuten 
* Zich vasthouden aan een stabiel meubelstuk 
* Bewegen met armen en benen terwijl men op de rand van het bed zit 
* Vermijden te wandelen bij warm weer 
* Geen brusske bewegingen maken  

 -> medicamenteuze aanpak 
  * Evtpoging om bepaalde medicatie te schrappen 
  * 9 alfa fluorohydrocortisone 
  * Midodrine 
 -> behandeling postprandiale hypotensie 
  * Vermijd copieuse maaltijden 

* Beperk de alcoholinname 
* Beperk de koolhydraten in de maaltijd 
* Vermijd inspanningen en het plots rechtstaan vlak na het eten 
* Drink koffie 

- Gezichtsscherpte en gezichtsveld 
-> doorverwijzen naar oftalmoloog bij problemen (vooral cataract) 
-> aanraden minimum 1x/jaar controle bij oogarts 
-> wijzen op gevaar gebruik bifocaleof progressieve bril wanneer patiënt aangeeft last 
te hebben bij het dragen ervan 
-> voorzie adequate verlichting 

- Voeten en schoeisel 
 -> voorstel tot aanpassing  
 -> doorverwijzen naar podoloog of orthopedisch chirurg 
- Omgeving en gedrag 
 -> correctie van risicofactoren 



- Valangst 
 -> informatie geven over de risicofactoren 

-> duidelijk maken dat vallen geen inherent gevolg is van het verouderen 
-> personenalarm 
-> sociale controle organiseren (opstellen sociaal vangnet) 
-> oudere leren rechtop komen na een val 
-> deken leggen in elke kamer 

- Cognitie 
 -> verdere investigatie (neuropsychologisch onderzoek, CT-schedel, ...) 
- Gemoedsgesteldheid 
 -> opstarten therapie in overleg met gerontopsychiatrie 
- Osteoporose (reductie risico op fracturen) 
 -> ongeacht aanwezigheid vosteoporose : start 1500 mg Calcium/dag + 800 E vit D/da 
 -> bij bewezen osteoporose aanvullen met osteoporosemedicatie 
- Drangincontinentie 

-> verzijwen naar urologie bij persisterende problemen van incontinentie, ondanks 
behandeling urineweginfectie   
 

* Standaardmaatregelen 
- Stimuleer de zelfredzaamheid 
- Behoud en herstel van een normale blaas-en darmfunctie 
- Zorg voor een veilige omgeving 
- Veilige architectuur 
- Beperk fysieke fixatie 
- Oriënteer de patiënt 
- Voldoende hulp voor transfers 

 
* Samenvatting : vooral belangrijk :  

- Evenwicht en gang training en spierversterkende oefeningen 
- Vermindering van de gevaarpunten in de thuissituatie 
- Afbouw van psychotropica 
- Multifactorieel risico assessment met gerichte aanpak 
- Vit D en calcium 
- “Vroegtijdige” ingreep voor cataract 
- Community–based: Tai-Ch 

 

  



Duizeligheid en syncope 
28. Bespreek de kliniek (symptomen, diagnose, behandeling) van benigne paroxymaLe 
positieduizeligheid. 
* Symptomen : aanvallen die hooguit één minuut duren en veelal uitgelokt worden door bepaalde 
bewegingen (vb. omrollen in bed of extensie van de hals) 
 
* Diagnose : positieve Dix-Hallpikeproef  

-> aantonen dat er in het semicirculair kanaal debri rond zwemt 
-> in 87% oorzaak in posterior semicirculair kanaal  
-> patient wordt op de onderzoekbank vanuit zittende positie met het hoofd in 45° plat 
neergelegd met hoofd in 45° en hyperexstensie  
-> bij een BPPV (post semicurculair kanaal) : nystagmus naar boven en naar aangetaste kant  
-> bij aantasting linker evenwichtsorgaan : nystagmus bij linksgedraaid en omgekeerd 
 

 
 
* Behandeling :  
 - Milde gevallen : geen therapie (zelflimiterende aandoening) 
 - Ernstige gevallen : Epley's Canalith-Repositioning Maneuver (bv bij R) 

a. zittende patient   
b. draai hoofd 45° naar R 
c. patient snel neerleggen met hoofd naar R, afhangend over rand onderzoeksbank  
d. hoofd 90° draaien naar L 
e. patiënt op L schouder laten liggen en het hoofd zodanig draaien opdat de neus 
naar de grond wijst 
f. patient terug naar zittende houding brengen 
-> elke houding wordt 30-60sec aangehouden 
-> manoevre wordt 3x herhaald  
-> mensen kunnen er heel ziek van worden : medicamenteuze behandeling  

 



 
 
  



29. Bespreek de concrete aanpak van een duizeligheidsprobleem bij een oudere patient. 
* Eerst diagnose 
* Medicatie goed nakijken : vooral psychofarmaca nakijken 
 -  Antidepressiva? Benzo’s? 
* BPPV 

- On milde gevallen geen therapie vereist, zelflimiterend 
- Epleymanoeuvre(effectief in 80% van de gevallen, recidief treedt op bij ongeveer 30%) 

* Presyncope (vaak door othostatische hypotensie) 
 - Oorzakelijke therapie : bv othostatisme behandelen  

- Conservatieve maatregelen : even gaan zitten, drink 0,5l water bij jonge mensen 
- Medicamenteus : eerst goede diagnose en dan GM mogelijk 

* Onevenwicht :  
- Behandeling onderliggende oorzaak 

 
  



30. Bespreek de kliniek (oorzaken, symptomen, diagnose, behandeling) bij de syncope van cardiale 
origine. 
* Oorzaken 

- Cardiale aritmieën 
-> sinusale ritmestoornissen(brady/tachy-syndroom;SSS) 
-> AV-geleidingsstoornissen 
-> paroxysmale supraventriculaireen ventriculaire tachycardia 
-> defect van implanteerbare apparaten (pacemaker, ICD) 
-> medicatie-geïnduceerde arrythmieën(QT-interval!) 

- Structureel cardiaal of cardiovasculair lijden 
-> kleplijden (typevoorbeeld: aortaklepstenose) 
-> acuut myocardinfarct 
-> obstructieve cardiomyopathie 
-> atriaalmyxoma 
-> acute aortadissectie 
-> pericarditisof pericardtamponade 
-> longemboolof acute pulmonale hypertensie 

 
* Symptomen :  

 
- Geassocieerde symptome : retrosternale pijn of palpitaties  
- Uitlokkende factoren : inspanning, hartfalen  
- Tijdens BWZ verlies : cyanosis 
- Cardiale aritmieën 
 -> syncopes mogelijk in liggende toestand  
 -> prodromen : palpitaties, korte/afwezige prodromen (zz) 

-> duur BWZ verlies kort (sec) 
-> Postdromaal ±snelle recovery  

- Structureel cardiaal of cardiovasculair lijden 
  -> duur BWZ verlies lang (min) 
 
  



* Diagnose :  
 - Anamnese, KO (Pols &Bloeddruk L en St, ECG) = basis 
  -> corauscultatie : suffles (kleppathologie, obstructieve cardiomyopathie of hartfalen)  
  -> klinische tekens van hartlijden  
  -> sterke argumenten op EKG voor cardiale oorzaak :  
   * Sinusbradycardie 
   * Tweede- of derdegraads AV-blok 
   * Bundeltakblok of fasciculair blok 

* Verlengd QT-interval 
* Hypertrofie 
* Tekens van doorgemaakte ischemie 
* Frequente extrasystolen 

 (- Labo : cardiale enzymen enkel bij retrosternale pijn, dyspnee of gekende cardiale patho) 
 - 24 u Holtermonitoring = standaard 
  -> draagt wel weinig bij tot diagnose (uitbreiden tot 48u tot 1w vergroot wel kans) 
 - Echocardiografie  

- Event-recording : bij sterk vermoeden onderliggende ritmestoornis maar neg 
holteronderzoek 

=> Diagnose : ritmestoornis, kleppenstoornis 
 
* Behandeling  : cardiale problematiek (beleid in overleg met dienst cardiologie) 

- Behandeling ifvonderliggende oorzaak 
- Antiaritmicastoppen/starten/aanpassen 
- Pacemaker/defibrillator 
- Klepchirurgie 

 - ... 
 
  



31. Bespreek de kliniek (oorzaken, symptomen, diagnose, behandeling) van de syncope door 
orthostatische hypotensie. 
* Oorzaken 

- Aantasting van het autonoom zenuwstelsel (bv multisysteem atrofie, diabetes, M Parkinson, 
versterkend effect medicatie, leeftijd 
- Volumedepletie (bloeding, excessieve diuresis) 
- Medicatie- en alcohol geinduceerd  
- Postprandiale hypotensie : pooling bloed in splanchische circulatie na maaltijd -> 
verminderde veneuze retour  

(2 soorten :  
1.) acuut = volume probleem 
- bloeding  
- teveel diuretica 
- geforceerde diurese 
- beperkt circulerend volume 
- medicatie : b-blokkers, diuretica, ace-i 
 
2.) chronisch : centraal of perifeer  
- perifeer : orthostatische hypotensie zonder reflectoir tachycardie 
- centraal : letsels hersenen : bundelsysteem syndromen) 
 
* Symptomen :  
 - Daling systBD>20 mmHgof diastBD>10 mmHgbinnen 3 minuten na rechtstaan 
 - Vaak ook andere andere uitingen van falen AZS 
 (obstipatie, urine incontinentie+onvolledige mictie, impotentie, verminderd zweten)  
 - Uitlokkende factoren : syncope of presyncope bij plots rechtkomen vanuit liggende positie 
 - Duur BWZ verlies : sec 

- Postprandiale hypotensie : relatie met maaltijd (hypotensie 15-60min erna)  
 
* Diagnose 
 - Anamnese, KO (Pols &Bloeddruk L en St, ECG) = basis –> Bloeddruk daling  
 - Vullingsstatus  
 
* Behandeling :  
 -  Acuut 

-> neerliggen, benen omhoog 

-> benen kruisen of op hurken zitten zo mogelijk (↓bloedvolume OL) 
-> 0.5 l water snel (3-4’) drinken verhoogt BD binnen 5-15 min (ondervervulling 
behandelen)  

 - Later 
-> traag rechtkomen, vooral ‘s morgens 
-> medicatie aanpassen, alcohol beperken, tas koffie na eten 
-> actieve levensstijl 
-> zout+vocht: tot 10 gr NaClen 2 l water /d (vochtbalans) (cave overvulling) 
-> steunkousen 
-> 9 alfa-fluorohydrocortisone en/of midodrine)  

 
  



32. Bespreek de kliniek (oorzaken, symptomen, diagnose, behandeling) van de vasovagale syncope 
en sinus caroticus hypersensitiviteit.  
* Oorzaken  
 - Sinus caroticus hypersensitiviteit  

-> overgevoeligheidsreactie op een mineure mechanische stimulatie van de 
carotisstreek 

 - Vasovagale syncope :  
  -> vermoeden : veneuze pooling van bloed in OL  
 
* Symptomen :  

- Sinus caroticus hypersensitiviteit : 
-> uitlokkende factoren : scheren, nekextensie, torsie van de nek, dragen van kleding 
met te nauwe halsopening 

 - Vasovagale syncope :  
-> uitlokkende factoren : emotie, stress, pijn, warmte, lang rechtstaan, drukte, 
medicatie (frequent : CV GM)  

  -> prodromen : zweten, warm, nausea doch meestal afwezig bij ouderen 
  -> tijdens BWZ verlies : zweten en bleek  
  -> duur BWZ verlies : sec-min 

-> postdromaal : langere recovery, moe en slaperig tot (enkele) uren, nausea, 
bleekheid en zweten 

* Diagnose :  
- Sinus caroticus hypersensitiviteit  

-> carotismassage : BD met 50 dalen of polsslag met 3 tellen stoppen 
 - Vasovagale syncope :  
  -> exclusie andere oorzaken (anamnese) of positieve tilt-test  
 
* Behandeling :  

- Geruststelling 
- Dadelijk gaan liggen met de benen naar omhoog of gekruist  
- Eventueel Tilt training in later stadium 
- Vermijden van uitlokkende triggers (drukte, langdurig rechtstaan, dehydratatie,…) 
- Hydratatie  

 

  



Verwardheid 
33. Bespreek de diagnose en prognose van het delirium. 
* Diagnose :  
 - Labo, EEG en beeldvorming enkel belang bij uitsluiting andere oorzaken 
 - Uitsluitend klinisch : Confusionassessment method(CAM) 

1. Acuutbegin en wisselendverloop 
a) acute veranderingen gaande van enkele uren tot dagen tovaanvankelijke 
toestand 
b) gedragsveranderingen in de loop van de dag 

2. Onoplettendheid/aandachtsstoornis 
concentratiemoeilijkheden/gemakkelijk afgeleid/moeilijk volgen conversatie 

3. Verward denken 
onsamenhangend-onlogisch-onvoorspelbaregedachtengang 

4. Veranderde mate van bewustzijn 
hyperalert-lethargisch-stupor-coma 
(+ direct gevolg van een organische oorzaak) 

=> Delirium zo 1(a) + 1(b) en 2 en (3 of 4) positief gescoord 
 
* Prognose :  
 - Minder gunstige prognose (in ZH en op lange termijn) dan niet-delirante patient 

- Mortaliteit 7x verhoogd volgende maanden na ontslag op Spoed zonder ZH opname 
- Hypo-actief delirium slechtste diagnose 
- Bij ±33% persisteren symptomen na 6 mnd 
- Mortaliteit 3x hoger 
- Risico opname in RO/RVT na 1 jaar 3x zo hoog bij delirium 
- Verlengde hospitalisatieduur 
- Meer opnames in RVT/ meer thuiszorg 

 
  



34. Geef de definitie en bespreek de klinische symptomen van het delirium. 
* Definitie : acuut psychosyndroom waarbij bewustzijnsstoornissenoptreden met verandering in 
aandacht, concentratie, waarneming en gedrag met een wisselend verloop en waarvoor op de eerste 
plaats een somatische oorzaak moet gezocht worden.  
 
* Klinische symptomen :  
 - Ontstaat acuut en heeft een wisselend verloop 
 - Symptomen ontstaan bij voorkeur ’s avonds of ’s nachts 
 - Vaak omkering dag-nacht ritme  

- Klinisch beeld kan sterk fluctureren  
 - Gestoorde aandacht ± verhoogde/verminderde alerdheid 
 - Geheugenproblemen, desorientatie in tijd en later in plaats en persoon  
 - Niet meer logisch en coherent denken (denken kan versneld of vertraagd zijn) 
 - Waarnemingsstoornissen (visuele of akoestische hallucinaties) 
 
* Verschijningvormen :  
 - Hyperactief delirium : 
  -> wanen en hallucinaties, agitatie en agressie, roepen, slaan 
  -> klimmen over bedsponden, trekken IV leidingen uit, weigeren alle interventies 

-> delirium tremens : uitgesproken hallucinaties, desoriëntatie, tremor, tachycardie, 
hypertensie, agitatie/agressie, koorts en slapeloosheid 

- Hypoactief delirium :  
-> apathie en slaperigheid tot lethargisch en moeilijk wekbaar 

- Gemengd : hyperactieve en hypoactieve vorm wisselen af bij dezelfde patient 
  
  



35. Bespreek de pathofysiologie en de uitlokkende factoren van het delirium. 
* Pathofysiologie  
 - Zeer duidelijk relatie met optreden van acute lichamelijke ziekte 

- Speculatief en niet goed begrepen 
-> pathogenese functioneel en niet structureel 

- Neurotransmitter stoornis 
-> tekort cholinergeneurotransmissie 
-> delirium is geassocieerd met een verhoogde serum anticholinergeactiviteit  
-> anticholinergica (Anti-depressiva en Anti-epileptica) kunnen delirium uitlokken 
-> MAAR: cholinesteraseinhibitoren kunnen ook delirium uitlokken 

- Dopamine excess 
-> L-dopa kan delier uitlokken (invloed op vrijzetting Ach)  
-> MAAR: neuroleptica(DA-antagonist) kunnen ook delier uitlokken 

- Cytokines(interleukine-1 en 2, TNF, ) 
-> toename permeabiliteit bhb en veranderde neurotransmissie 

- Chronische stress 
 -> activatie OS en hypothalamisch-hypofysair-adrenocorticale as 
 -> stijging cytokines en hypercortisolemie 

=> oorzaak is typisch multifactorieel 
+ complexe interactie tussen kwetsbare patiënt met risicofactoren en blootstelling aan uitlokkende 
factor 
 
* Risicofactoren 
 

Demografie 
>65 jaar 
Man 

Verminderde orale intake 
Dehydratie en malnutritie 
 

Cognitieve status 
Dementie ( tot 50%) 
VG van delier, depressie 

Functionele status 
Immobiliteit, afhankelijkheid 
Antecedenten vallen 

Comorbiditeit 
Ernstig ziek/terminale aandoening 
Multipathologie 
Chronisch renaal-, long- en leverlijden 
Neurologische aandoeningen (CVA, Parkinson) 
Trauma/fractuur 

Medicatie 
Polyfarmacie  
Multipele psychofarmaca 
Alcohol en opiaten abusus  

Sensorieel 
Zicht- en gehoorproblemen 

Pijn 

 
 
  



36. Welke zijn de uitlokkende oorzaken voor een delirium en hoe kan men deze trachten te  
vermijden. 
* Uitlokkende factoren 
 

Intercurerende aandoeningen 
Infectie en koorts  
Hypo- en hyperthermie 
Iatrogene verwikkelingen 
Ernstige aandoening (lever-en nierfalen, HF ,MI) 
Hypoxie 
Shock  
Anemie 
Dehydratatie en ondervoeding 
Urineretentie  en obstipatie 

Medicatie  
(Intoxicatie of recent opgestarte of verhoogde 
medicatie) 
Sedativa 
Narcotica, slaapmiddelen 
Anticholinergica (antidepressiva, neuroleptica) 
Polyfarmacie 
Ontrekking medicatie en alcohol 
L-dopa, dopa-agonisten 
Corticoïden, AB 

Neurologische aandoeningen 
CVA/TIA 
Intracraniële bloeding 
Meningitis 
Encephalitis  

Metabole ontregelingen 
Electrolieten 
Glucose (hyper/hypoglycemie) 
Zuur-base 
Schildklier 

Heelkunde en postopchirurgie 
Cardio en traumato meer dan andere 

Omgevingsfactoren 
ICU opname 
Blaassonde, katheters, infusen, ... 
Fysieke fixatie 

Sensorieel 
Zicht- en gehoorsproblemen 

Verminderde orale intake 
Dehydratie en malnutritie 

Pijn en emotionele stress  Verandering kamer, leefruimte 

 
* Preventie uitlokkende factoren 

-  Niet farmacologische preventie delirium 
-> beperking van psychofarmaca en niet-noodzakelijke medicatie 

  -> niet-farmacologische interventies slapeloosheid 
  -> correctie visus(bril, loupe, …) en gehoor (oornazicht, gehoorapparaat) 
  -> vroegtijdig opsporen en behandelen van dehydratie en ondervoeding 
  -> postop patient   

* Aandacht voor zuurstoftoediening  
   * Controle vocht- en electrolieten balans  
   * Voldoende pijnmedicatie 
   * Voldoende voeding  
   * Vroegtijdige mobilisatie 
   * Opvolgen mictie en defaecatie 
  -> rustige comfortabele omgeving (kalender, uurwerk, radio, foto’s familie op kamer) 

-> zelfde kamer, zelfde verpleegkundige, vast waak-slaap ritme, beperkte verhuis  
-> liefst geen fysieke fixatie  

- Farmacologische preventie delirium 
-> lage dosis haldol(bv 3x0.5 mg/d) bij oudere patiënten met heupfractuur en 
verhoogd risico op delirium 

* Geen effect op incidentie 
* Wel effect op ernst, duur en LOS 

-> geen plaats voor cholinesteraseinhibitoren 
-> onvoldoende evidentie voor medicamenteuze preventie bv preoperatief of 
postoperatief op intensieve zorgen 



37. Bespreek de preventieve maatregelen in de behandelingen van het delirium. 
* Niet farmacologische preventie delirium 

- Meest efficiënte aanpak 
- Tijdrovend, duur, méér personeel, beperkte interesse zorgverleners  
- Nadruk op vermijden risicofactoren en uitlokkende factoren 

  -> opzetten therapeutische activiteiten rond cognitief falen  
  -> vroege mobilisatie –kiné 
  -> beperking van psychofarmaca en niet-noodzakelijke medicatie 
  -> niet-farmacologische interventies slapeloosheid 
  -> correctie visus(bril, loupe, …) en gehoor (oornazicht, gehoorapparaat) 
  -> vroegtijdig opsporen en behandelen van dehydratie en ondervoeding 
  -> postop patient   

* Aandacht voor zuurstoftoediening  
   * Controle vocht- en electrolieten balans  
   * Voldoende pijnmedicatie 
   * Voldoende voeding  
   * Vroegtijdige mobilisatie 
   * Opvolgen mictie en defaecatie 
  -> rustige comfortabele omgeving (kalender, uurwerk, radio, foto’s familie op kamer) 

-> zelfde kamer, zelfde verpleegkundige, vast waak-slaap ritme, beperkte verhuis  
-> liefst geen fysieke fixatie  

 
* Farmacologische preventie delirium 

- Lage dosis haldol(bv 3x0.5 mg/d) bij oudere patiënten met heupfractuur en verhoogd risico 
op delirium 

-> geen effect op incidentie 
-> wel effect op ernst, duur en LOS 

- Geen plaats voor cholinesteraseinhibitoren 
- Onvoldoende evidentie voor medicamenteuze preventie bv preoperatief of postoperatief 
op intensieve zorgen 

 
  



38. Bespreek de farmacologische behandeling van het delirium  
 
* Farmacologisch behandelen indien symptomen bij delirante patiënt 

- Gevaar voor veiligheid patiënt 
- Gevaar veiligheid anderen 
- Gevaar voor onderbreken (levens)-noodzakelijke therapie 
(beademing, centrale katheters, maagsonde) 

 
* Alternatieven uitgeput ! 
 
* Vooral bij agressie :  

-> antipsychotica effectiever dan placebo tegen agressie maar effect meestal beperkter dan 
wat men hoopt/verwacht 

 
* Meest gegevens bij patiënten met Alzheimer’s dementie 
 
* Alcohol onttrekkingsdelirium : BZD 
 
* Andere vormen : neuroleptica  
 - Zo kort mogelijk voorschrijven in zo laag mogelijke dosis 
 - Dosering en klinische toestand patient voortdurend geëvalueerd en aangepast 

- Prevalentie nevenwerkingen zéér wisselend en dosisafhankelijk 
-> EPS, maligne neuroleptica syndroom, verlengd QT op ECG met plotse dood 

- Haloperidol eerste keuze 

Licht tot matig ernstig (symptomen vooral‘s avonds-’snachts) 
Haloperidol : 1-2 mg PO (1 tot2x/d, niet >3mg) 
-> effect pas na enkele uren  

Ernstig delier (agressie, gevaar voor zichzelf en anderen) 
Haloperidol : 2,5 mg tot 5 mg IM of traag IV  
-> Indien nodig 2.5 mg toedienen om de 30’ à 60’ tot max 10 mg 
−> bij nood aan sedatie (angst of slapeloosheid) lorazepam 0.5 tot1 mg tot max 4 mg/d (volgens 
effect en leeftijd) toevoegen (vermijdt of beperkt ook neveneffecten haloperidol) 

 
- Momenteel onvoldoende evidentie dat atypische neuroleptica (olanzapine, risperidone, 
quetiapine) effectiever zijn en significant minder nevenwerkingen hebben dan klassieke 
neuroleptica zoals haloperidol 
- Typische en atypische neuroleptica dubieuze indicatie voor 
dementiegerelateerdeverwardheid gezien verhoogde cardiovasculaire mortaliteit 

  



Dementie  
39. Bespreek het syndroom dementie. 

 
* Cognitieve stoornissen : 
 - Stoornissen van het geheugen 
  -> typische korte termijn geheugen : registratie en consolidatie nieuwe informatie 
   * Vergeten afspraken 
   * Misplaatsten voorwerpen 
   * Vergeten recente nieuwsfeiten 
  -> gradueel lange termijn geheugen  
   * Eigen levensgeschiedenis of bepaalde kennisfeiten niet meer herinneren   
  -> desoriëntatie in tijd en ruimte  
   * Welk jaar, welk seizoen, welke dag van de week,.. 
   * Waar zijn we, in welke stad, welke provincie, welk land, ...  
  -> stoornissen van de aandacht  
   * Sterke verstrooibaarheid/vragen moeten herhalen 

* Tijdens onderzoek een eenvoudige taak niet kunnen afwerken 
* Abstract denken: het denken over zaken die je niet kan zien 

 - Apraxie : stoornissen in het doelgericht bewegen of handelen  
(uitvoeren van eenvoudige en complexere bewegingen) 

-> aan- en uitkleden 
-> zich wassen 
-> eten 

- Afasie : stoornissen in het spreken en het begrijpen vd taal 
 -> woordvindingsmoeilijkheden 

-> parafasieën 
-> gestoorde benoeming 
-> problemen met lezen, nazeggen of schrijven  

- Agnosie : stoornis om bepaalde objecten of personen te herkennen of identificeren met 
normaak zintuigelijke functies  
 -> verlies vermogen om personen, voorwerpen, geluiden, geur,... te herkennen 
- Stoornis van de executieve functies : verlies planmatig handelen, mentale flexibiliteit  
 -> moeilijkheden bij plannen, organiseren, abstraheren en bepalen van sequensen 
 -> moeilijkheden bij problemen gericht op te lossen  
 

 



* Fuctioneel verlies  
 - Initieel IADL (problemen met betrekking tot intrumentale activiteiten van dagelijks leven)  
  -> telefoon gebruiken 
  -> wagen besturen 
  -> financiële transacties verrichten 
  -> boodschappen doen 

-> maaltijden bereiden 
 - In tweede tijd ADL (activiteiten van dagelijks leven) 
  -> zichzelf aankleden, wassen, voeden en verplaatsen  
 
* Neuropsychiatrische symptomen (gedrags- en psychologische stoornissen) 
 - Transient en wisselend karakter 
 - Bij normaal bewustzijn 
 - Symptomen van gestoorde perceptie, gedachtengang, stemming of gedrag 
  -> depressie 
  -> angst  

-> humeurschommelingen 
  -> wanen en hallucinaties 

-> paranoide of psychotische kenmerken 
-> slapeloosheid 
-> agressie 
-> roepen of ontremmingen 
-> decorumverlies 
-> rusteloosheid 
-> dwaal- of vluchtgedrag 

  



40. Bespreek de diagnose van de ziekte van Alzheimer. 
* Waarschijnlijke ziekte van Alzheimer 
A. Geleidelijk ontstaan over maanden tot jaren 
B. Duidelijk verhaal van achteruitgang van cognitieve vaardigheden 
C. Meest prominente cognitieve tekorten in volgende categorieen: 

a. Amnestische presentatie 
-> moeilijkheden in aanleren en oproepen van nieuwe informatie 
-> daarnaast moet tenminste een ander cognitief domein aangetast zijn 

b. Niet-amnestische presentatie 
-> taaldeficit: woordvinding, met tekorten in overige cognitieve domeinen 
-> visuospatiale presentatie: ruimtelijke vaardigheden, incusief object agnosie, 
prosopagnosia, simultaanagnosie en alexie 
-> executieve dysfunctie: verminderd redeneer-, oordeels-, en probleemoplossend 
vermogen 

D. Diagnose van een waarschijnlijke ZvA zou niet gesteld mogen worden bij evidentie van: 
a. Substantiële cerebrovasculaire ziekte; of 
b. Aanwezigheid van kerncriteria van Lewy Body Dementie; of 
c. Prominente kernmerken van kenmerken van de gedrags of taalvarianten van 
frontotemporale lobaire degeneratie; of 
d. Evidentie voor een andere actieve neurologische aandoening, medische comorbiditeit 
of medicatiegebruik die een significante invloed op cognitie kan hebben  

 
* Mogelijke ziekte van Alzheimer 
A. Atypisch verloop 

-> voldoet aan de klinische kenmerken maar met een atypisch verloop  
(snel begin of onvoldoende evidentie om een veranderd cognitief functioneren te 
veronderstellen of aan te tonen) 

Of 
B. Etiologisch gemengde presentatie 

-> voldoet aan de klinische kenmerken maar evidentie aanwezig voor 
(a) concomitante cerebrovasculaire ziekte; of 
(b) aanwezigheid van kerncriteria van Lewy Body Dementie; of 
(c) prominente kernmerken van kenmerken van de gedrags of taalvarianten van 
frontotemporale lobaire degeneratie; of 
(d) evidentie voor een andere actieve neurologische aandoening, medische 
comorbiditeit of medicatiegebruik die een significante invloed op cognitie kan 
hebben. 

 
* Waarschijnlijke ZvA met evidentie voor pathofysiologische ZvA merkers 
A. Amyloid: Laag CSV Aβ42 en positieve PET amyloid imaging 
B. Neuronale degeneratie of schade: 

a. tau (total tau of p-tau) in CSF 
b. verminderde 18fluorodeoxyglucose (FDG) uptake bij PET in de temporoparietale cortex 
c. disproportionele atrofie op structurele beeldvorming in temporale kwab en parietale 
cortex 

=> kunnen bij personen die voldoen aan klinische kenmerken de zekerheid verhogen dat de ZvA de 
oorzaak vormt voor het symptomen. 
 
* Mogelijke ZvA met evidentie voor pathofysiologische ZvA merkers 
Voldoen aan de klinische criteria voor een andere dementie maar wel positieve biomerkers of 
neuropathologie hebben voor de ZvA.  
  



41. Bespreek Lewy body dementie. 
 
* Lewy body dementie = dementie met vooral deficit in aandacht, executieve functies and 
visuospatiele taken 
 
* Motorische verschijnselen kunnen voorafgaan aan cognitieve maar kunnen ook gelijktijdig ontstaan  
 -> wel binnen eenzelfde periode van 1jaar  
 
* Diagnostische criteria van McKeith 
 - Progressieve cognitieve achteruitgang  
  -> interfereert met normale sociale of beroepsmatige functies  
  -> defecten van aandacht, frontale functies en visioruimtelijke vaardigheden  

- Symptomen  
 -> waarschijnlijkheidsdiagnose : >2 kenmerken 
 -> mogelijkheidsdiagnose : 1 kenmerk  
  * Fluctuaties in alertheid of cognitieve functies 
  * Recidiverende visuele hallucinaties 

   * Tekenen parkinsonisme 
- Bijkomend ondersteunend 

-> regelmatig vallen 
-> syncopes  
-> tijdelijk verlies bewustzijn  
-> overgevoeligheid aan neuroleptica  
-> gesystematiseerde wanen 
-> REM slaap stoornis  
-> niet-visuele hallucinaties 

 - Symptomen die diagnose verzwakken  
-> cerebro-vasculaire aandoening blijkend uit focale neurologische afwijkingen of uit 
beeldvorming 
-> andere hersenziekte die het klinisch beeld kan verklaren  



Depressie 
42. Bespreek de kernsymptomen van een depressie bij ouderen. 
Klassiek presenteren ouderen dit ziektebeeld anders :  
 
* Kan zich uiten door somatische klachten  
  - Aspecifieke lichamelijke klachten : moeheid, buikpijn, duizeligheid en benauwdheid  
 
* Gepaard met psychotische symtomen  
 - Stemmingscongruente, donkere wanen 
 - Schuld, armoede, zonde, paranoïde en hypochondrische wanen 
 
* Anhedonie  

- Verlies van interesse, betrokkenheid of plezier 
 - Verlies van eigenwaarde door zelfverwijten (oorsprong in verleden) 
 
* Negatief zelfbeeld  
 - Schuldgevoelens 
 - Neerslachtigheid gedurende het grootste deel van de dag 
 - Remmingen in het denken en lichamelijke functies 
  -> verlangzaming van spreken en bewegen 
 - Sociaal teruggetrokken gedrag 
 - Zelfverwaarlozing 
 
* Vitaal syndroom  

- Verstoord eetlust 
- Klachten van obstipatie -> (sub)obstructie 
- Slaap verstoord  

-> doorslaapstoornissen 
-  Verstoord dag/nachtpatroon (diurne schommelingen, ochtend moeilijkste moment) 
- Libidoverlies/impotentie 

 
* Apathie  
 
* Concentratiestoornissen en cognitieve problemen (geheugen) 
 
* Psychomotorische rusteloosheid of remming 
* Verlies van energie of vermoeidheid 
* Terugkerende gedachten over de dood, doodswens, suïcidale gedachten 
* Angstig, prikkelbaar, emotionele instabiliteit 
 
  



43. Bespreek de differentiële symptomatologie tussen depressie en dementie 
 

 
 
Cognitieve stoornissen vaak geassocieerd of verweven met depressieve symptomen en hebben een 
aantal overlappende kenmerken   

Suggestief : grote 
levensgebeurtenis  

Gefragmenteerd  : sommige 
wel, andere niet  

Weinig inspanning gedaan 
Geen interesse over uitkomst   

Globaal 
progressief 
levensgebeur



 
Infecties  
44. Welke factoren dragen bij tot de verhoogde vatbaarheid voor infectie bij oudere personen? 
* Veroudering van het immuunsysteem (immunosenescentie) 
 - Involutie thymus en verlinderde hemapoiese in beenmerg 
  -> minder T- en B-cellen geproduceerd  
  -> minder naïeve cellen geëxporteerd 
 - CD-8-memory cellen epansie meer oligoclonaal 
 - Lagere affiniteit geproduceerde As 
 - Opsonophagocytose minder efficiënt 
  
* Veroudering van de eindorganen : 
 - Verhoogde kans op LRTI 
  -> verminderde hoestreflex 

-> gedaalde speekselproductie 
-> verminder mucco-ciliaire klaring 
-> gereduceerde compliantie borstkas  

 - Verhoogde kans op UTI 
  -> oestrogeendeficiëntie postmenopauzaal 
  -> bekkenbodemspierzwakte 
  -> prostaathypertrofie 

-> verminderde prostaatsecreties  
-> verminderde blaastonus 
-> verhoogd postmictioneel risidu 

 - Verhoogde kans op SSTI 
  -> atrofie en gedaalde doorbloeding huid en weke delen  
 
* Comorbiditeit 
 - Verhoogde kans op LRTI 
  -> slikproblemen door aandoeningen CZS (CVA, Parkinson, dementie) 
  -> periodontitis 
  -> chronisch long-, hart-, lever-, en nierlijden 
  -> diabetes 
  -> roken en alcoholisme 
 - Verhoogde kans op UTI 
  -> incontinentie (urinair en fecaal) 
  -> blaas- en/of uterusprolaps 
  -> prostaathypertrofie en –kanker 
  -> urolithiasis 
  -> vroegere gynaecologische of urologisch ingrepen 
 - Verhoogde kans op SSTI 
  -> vasculaire insufficiënties 
  -> diabetes 
  -> huidziekten 
 
* Geneesmiddelen 

- Verhoogde kans op LRTI 
-> sederende GM door aspiratie 

- Verhoogde kans op UTI 
 -> anticholinergica door vermindering blaascontractiliteit 
  



* Frailty   
- Verminderd fysiek en geestelijk functioneren  
- Malnutritie  

 
* Functionele en cognitieve afhankelijkheid 
 - Leeftijd 
 - Omgeving waar een persoon verblijft   



45. Hoe presenteren infectie zich bij ouderen en geef een voorbeeld? 

* Typische presentatie ↓ 
 - Minder gemakkelijk koorts (-0,15 °C. /10 j) 
 - Hypothermie frequent 
 - LRTI : 50% klassieke triade koorts, hoest, sputum niet aanweig (1/3 wel meestal) 
 - UTI : frequency, urgency en dysuria kunnen ontbreken 
 

* Atypische presentatie ↑ 
- Verandering in functie of gedrag 

- Cognitie ↓ 
- Acuut delier 
- Lethargie – agitatie 
- Anorexie 
- Vallen 
- Incontinentie 

  
* Voorbeeld : LRTI 

- Minder symptomen: 
-> 56% sputa+koorts+hoest 
-> >90 % 1 LWI symptoom 
-> T°: 30-60 % 

- Andere symptomen: 
-> delier: 40% 
-> val: 16% 

-> ADL ↓: 10%   
-> incontinentie: 7% 

 - CURB-65 criteria : mortaliteit binnen 30d 
-> 3/5 criteria aanwezig : ernstige pneumonie -> ICU 
-> 2/5 criteria aanwezig -> hospitalisatie gewenst 

 

Serum Ureum   



46. Wat zijn de risicofactoren voor aspiratie en wat is een aspiratiepneumonie? 
* Risicofactoren  

- Aandoeningen van het CZS 
-> sedatie 
-> CVA 
-> Dementie, Parkinson, … 

- GI aandoeningen met reflux, braken 
- Periodontitis 

 
* Aspiratiepneumonie : pneumonies ontstaan na aspiratie  
=> Symptomen >24u en een infiltraat op RX thorax bij patienten die een aspiratie doormaakten 
 - Zekere aspiratie 
  -> verstikking na braken of bij het eten of 

-> binnen 24u infiltraat op RX thorax, tachpnoe, koorts of niet te verklaren 
verandering in mentale toestand na : 
 * Braken, hoesten bij het eten 
 * Verplaatsing voedingssonde 
 * Braaksel of sondevoeding op kleding of hoofdkussen 

 - Vermoedelijke aspiratie  
  -> plots symptomen van LRTI (dyspnoe, tachypnoe, hypoxemie of koorts) 
  +  

-> sondevoeding of 
  -> voorafgaande slikproblemen of 
  -> infiltraat in laag gelegen longsegment  

  



47. Welke vaccins worden aanbevolen bij ouderen? Waartegen beschermen deze vaccins? 
* Tetanus, diphteria, pertussis 
 - Levenslange 10j vaccinatie 
 - Tetanus oudere populatie dikwijls lethaal  
 - Belangrijk bij wondzorg  
 
* Influenza 
 - Jaarlijks aanbevolen voor alle >65j  
 - Trivalent of quadrivalent  
 - Voorkomt met efficiëntie van 50% hospitalisaties door influenza en pneumonie 
 - Voorkomt mortaliteit voor influenza en pneumonie  
 - Voorkomt gehele mortaliteit 
 
* Pneumokokken 
 - PCV13 gevolgd door PPV23 na minstens 8w aanbevolen bij alle >65j 
 - Vertegenwoordigen 54 en 88% van pneumokokken die invasieve infecties geven 
 - PCV13 berschermt tegen pneumokokkenpneumonie en invasieve pneumokokkenziekte 
 - PPV23 beschermt enkel tegen invasieve pneumokokkenziekte 
 
* Varicella Zoster  
 - Reduceert incidentie zona met 51% en post-zoster-neuralgie met 66%   



Farmacologie  
48. Welke farmocodynamische en farmacokinetische veranderingen bij oudere personen spelen 
een rol bij het ontstaan van medicatiebijwerkingen? 
* Farmakinetisch : effect van hete lichaam op het GM 
 - Veranderingen in absorptie 
  -> afhankelijk van zuurtegraad (beinvloedbaar door achloorhydrie) 
  -> maaglediging en GI transit is vertraagd (tmax verhogen) 
  -> verminderde GI bloodflow  
  -> interacties tussen GM en/of voedsel  

- Veranderingen in weefseldistributie 
 -> concentratie albumine neemt af (bij 10%) 
  * Verhoging vrije, niet-albumine gebonden fractie GM in bloed 
  * Enkel klinisch relevant voor IV GM met hoge eiwitbinding 
 -> toename lichaamsvet (20-40%) en afname lichaamswater (10-20%) 
  * Concentratie hydrofiele GM verhogen -> ladingsdosis verlagen 
  * Distributievolume lipofiele GM vergroten -> ladingsdosis verhogen 
- Veranderingen in de lever de metabolisatie van GM (effect op GM met hoge hepatische 
extractie)  
  -> vermindering hepatisch bloedflow 
 -> reductie levermassa  

 -> Fase 1 metabolisme (CYP450↓) vermindert en Fase 2 blijft onveranderd  
 -> belangrijke GM interacties bij polyfarmacie 

 CYP-450 substraten  

 +  

CYP-450 inducers 
 

*verminderen plasma 
concentratie substraat  
* verhogen transformative van 
pro-drug naar actief-drug 

 CYP-450 inhibitors 
 

* verhogen plasma 
concentratie substraat  
* blokkeren transformative van 
pro-drug naar actief-drug 

  
-> meer ziekten en dus invloed ervan  
  * Hartfalen – hepatische bloodflow 

* Leverfalen - hepatische bloodflow, eiwitten. 
- Veranderingen in de nierfunctie en de eliminatie van GM 
 -> verminderde niermassa 
 -> verminderde bloodflow 

-> verminderde GFR (renale veroudering en effecten van comorbiditeit op nierfunctie) 

 * Serum creatinine geen goede maat voor nierfunctie (↓ spiermassa) 
 * Berekende GFR : formule van Cockroft-Gault  

 
 -> verminderde tubulaire secretie 
=> dosisaanpassing i.f.v. Clcr en % renale excretie 

* Oudere patienten zonder comorbiditeit  
-> onderschatting GFR 
 
* Oudere kwetsbare patienten met 
comorbiditeit 
-> overschatting GFR 

- inmiddellijk effect  
- afhankelijk van inhibitor 
concentratie en t1/2 

- vraagt tijd en gebeurt 
geleidelijk 



* Farmadynamisch : effedct van GM op organen en receptoren  
- Verminderde reserve en functie in doelorganen en receptoren 
 -> vermindering gewenste effecten  
 -> toegenomen gewenste effecten  
 -> toegenomen kans op bijwerkingen 
  * Urineretentie (anticholinergica) 

* Hypotensie (antipsychotica, ACE-inhibitoren) 
* Nierinsufficiëntie (NSAID’s) 
* Hyperkaliemie (ACE-inhibitoren)   



49. Hoe kan je polyfarmacie bij ouderen evalueren? 
* Welke medicatie moet erbij 
 - Onderbehandeling zeer frequent  
  -> bij opiaten: 62 % geen laxativa. 

-> bij AMI: 60 % geen β-blokker  
-> bij hartfalen: 47 % geen ACE-I 
-> bij VKF: 42 % geen coumarines 
-> bij osteoporosis: 30 % geen Ca en vit D 
-> bij NSAID: 21 % geen maagprotectie  

- voorschrijven op basis van effectiviteit bij ouderen 
-> evidentie bij ouderen (CV preventie, AHT, osteoporosis) 

 - NTT en NNTH belangrijk  
- Tijdspanne tot effect? 
- Levensverwachting? 
- Doel van de behandeling is bepalend voor therapiekeuze 
 -> curatief 
 -> palliatief  
- GM voorschrift moet geïndividualiseerd worden  

 
* Welke medicatie wordt er ingenomen 
  - Regelmatig inventarisatie GM  
  -> klasse, aantal, duur, doses 
  -> automedicatie (niet als GM beschouwd door ptn bv. slaapmedicatie) 
  -> inname supplementen, kruiden, vitamines en homeopatische middelen 
 - Therapietrouw controleren 
  -> apotheek aflevergegevens 

-> therapie respons↓? 
-> bevragen van patiënt – mantelzorger 
 

 
 

 - Indicaties bekijken 
 - evt GM opvolgen dmv serumspiegels of andere bloedtesten 
  -> HbA1C, Cholesterol, INR, bloedspiegels(vb. digoxine) 

-> urineanalyse (opiaten, unrinekultuur bij recidief) 
 



* Welke medicatie is overbodig, niet-geïndiceerd of gecontraïndiceerd 
 - Overbodig 

-> heeft geen effect (« Baat het niet, dan schaadt het wel ! ») 
 - Niet (meer)-geïndiceerd 

-> geen reden (meer) of pathologie (meer) 
 - Gecontraïndiceerd 

-> geeft aanleiding tot pathologie/bijwerking 
-> evt zoeken naar een alternatief bij goede indicatie 
-> GM met verhoogde kans op bijwerkingen bij ouderen 

 * GM voor CZS (↓cognitieve reserve) 

 * GM met vertraagde vrijstelling of langte T1/2 (↓nier- of leverfunctie) 

 * GM met nauwe therapeutische toxische index (↓homeostase) 
* GM gemetaboliseerd door CYP450 (polyfarmacie met meer interacties) 

* GM met anticholinerge bijwerking (↓cholinerge transmissie in CZS) 
* GM die orthostatische hypotensie induceren (meer orthostase) 

 - Beers-lijst : lijst van GM die vermedenen moeten worden bij oudere patienten 
  -> lijst van nooit te gebruiken GM 
  -> lijst van GM onder bepaalde voorwaarden best niet te gebruiken  
 - START – STOPP criteria  
 
* Welke bijwerkingenzijn er 
 - Relevante bijwerkingen door GM of door combinatie GM (interacties) 
  -> www.bcfi.be 
  -> veranderingen in PK/PD 
  -> belangrijke reden tot hospitalisatie (tot 42%) 
 - Naranjo-score  
  -> causaliteit GM en bijwerking achterhalen  

 
  

- Maatregelen om bijwerkingen te voorkomen  
-> informeer de patiënt over bijwerkingen 
-> bijsluiter lezen 
-> dosis en wijze van inname respecteren 
-> aanvullend advies apotheker 
-> zittend innemen met een glas water 
-> niet samen met alcohol 
-> « Start low, go slow » 

http://www.bcfi.be/


* Welke klinisch relevante interacties zijn te verwachten 
 - GM onderling 
  -> CYP-substraten met CYP inductoren of inhibitoren 

- GM – drank, voeding, kruiden, ziekten 
- Klinisch relevante interacties 
 -> absorptie 

* Nuchter – met de maaltijd? (biologische beschikbaarheid) 
* Vb. grapefruitsap: CYP3A4 inactivering in de darmwand biologische 

beschikbaarheid↑ 
-> levermetabolisme 

* Biotransformatie: Fase I: CYP, Fase II: conjugatie 
  * CYP: inductie, inhibitie 

* Medicatie, kruiden (Sint Janskruid : inductie) 
-> Nier 

* Eliminatie↓ 
 - Eraan denken bij  
  -> te sterk effect 

-> onverwachte bijwerking 
-> therapiefalen 
-> geneesmiddelen en drank, voeding, kruiden 

 - Voorschriftmodules in elektronische patiëntendossiers automatisch waarschuwen 
 
* Moet de dosis, frequentie en vorm worden aangepast  
 - Aanpassen aan nierfucntie(bijwerkingen vermijden) 
  -> CAVE: creatinine bij ouderen 

-> Cockroft en Gault 
-> oedemen en obesitas 

 - Reduceren aantal GM en doseermomenten  
 - Rekening houden met geestelijke en functionele mogelijkheden  
 - Vorm 

-> grootte, vorm, mogelijkheden en voorkeuren van de patiënt 
  



50. Hoe kan je therapietrouw bij oudere personen bevorderen?  
=> Vereenvoudigen doseerfrequentie  
* Basis :  

- Aantal toedieningen↓ 
- Voorkeuren: toedieningsvorm 
- Toedieningsschema : kalender/dagboek 
- Medicijndoos 
- Openen verpakking, slikken, inhaleren, druppelen,.. 
- Vermijd ¼ of ½ tabletten 

 
* Therapieontrouw tegengaan 

- Doseerregime vereenvoudigen 
- Combinatiepillen 
- Vorm: kauw-, sliktablet, druppels 
- Hulpmiddelen 
- Weekdoseerdoos : tabletdozen 
- Transdermaal 
- Alarm- signaalsysteem 

 
* Therapietrouw bevorderen 
 - Gedrag  
  -> monitoren therapietrouw/feedback  
  -> contract 
  -> grotere stickers op verpakking/aanpassing verpakking  
  -> medicatie aftekenlijst 
  -> herinneringen via telefoon of e-mail 
  -> zelf-medicatie training  
  -> vaardigheidstraining 
  -> farmacotherapie op maat  
  -> follow-up 
 - Onderwijs ( door Arts – apotheker – verzorgenden) 
  -> groepsonderwijs 
  -> individueel onderwijs 

* Info: eenvoudig en eenduidig 
* Langzaam en duidelijk praten 
* Rustige omgeving 
* Vermijd medische termen 
* Betrek mantelzorger 
* Apotheker: instructies herhalen 
* Didactisch materiaal gebruiken 
* Toets de instructies 
* Instructies laten herhalen 

 - Verstrekker  
  -> onderwijs (arts, apotheker, verpleegkundige) 
  -> kritische beoordeling medicatielijst : MAI (effectiviteit-veiligheid-vorm-noodzaak) 

1. Is er een goede indicatie voor het GM 6. Toedieningsweg en –frequentie praktisch? 

2. Is er een contra-indicatie voor het GM? 7. Zijn er klinisch significante GM interacties? 

3. Is het geneesmiddel effectief? 8. Is er dubbele therapie ? 

4. Is de dosis correct? 9. Is de behandelingsduur correct? 

5. Toedieningsweg en –frequentie correct? 10. Een kosteneffectiever GM ter beschikking? 

 


