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Kennis van geneesmiddelen van belang voor
de fysiotherapeut

Geriatrische patiënten gebruiken gemiddeld ongeveer tien verschillende geneesmiddelen (1). Deze
middelen gebruiken ze vaak voor aandoeningen
waarbij ook de fysiotherapeut betrokken is, zoals de
behandeling van pijn, osteoporose en de ziekte van
Parkinson. Geneesmiddelen worden voorgeschreven
voor verbetering van de patiënt, maar er kunnen ook
bijwerkingen ontstaan, waardoor bijvoorbeeld het
mobiliseren van een patiënt wordt bemoeilijkt (2).
Aan de hand van drie onderwerpen wordt dit verder
belicht:
1. achtergrondinformatie over werking van geneesmiddelen bij ouderen,
2. medicijnen voor veelvoorkomende fysiotherapeutische behandelproblemen en
3. potentiele bijwerkingen die door de fysiotherapeut kunnen worden opgespoord.

Theoretische achtergrond: hoe anders
werken medicijnen bij ouderen?
De werking van geneesmiddelen kan worden opgedeeld in farmacokinetiek (wat het lichaam doet met
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eriatrische patiënten gebruiken veel medicijnen. Deze middelen gebruiken ze vaak
voor aandoeningen waarbij de fysiotherapeut betrokken is, zoals pijnklachten,
vallen, osteoporose en de ziekte van Parkinson. Daarnaast zijn er bijwerkingen
van medicijnen die door de fysiotherapeut opgemerkt zouden kunnen worden,
bijvoorbeeld parkinsonisme dat kan optreden bij gebruik van bijvoorbeeld antipsychotica.
De effecten en bijwerkingen van geneesmiddelen zijn dus relevant en zichtbaar in de
dagelijkse praktijk van de fysiotherapeut werkzaam in de geriatrie. In dit artikel worden
farmacologische begrippen besproken en de geneesmiddelen die voor de fysiotherapeut
van belang zijn zowel vanwege hun werking als vanwege de bijwerkingen.

Farmacokinetiek
Er zijn vier onderdelen te onderscheiden in de farmacokinetiek: absorptie, distributie, metabolisme en
excretie (4). Door veroudering en/of ziekten kan de
farmacokinetiek veranderd zijn. In hoeverre de veranderingen klinisch relevant zijn, is niet altijd te voorspellen. In tabel 1 worden deze begrippen uitgelegd
en wordt toegelicht wat er anders is bij oudere patiënten.
1. Absorptie
Absorptie zegt iets over hoe een medicijn wordt opgenomen in het lichaam. Als medicatie oraal wordt ingenomen vindt de absorptie in het maagdarmkanaal
plaats. Ook na injecties via de huid of spieren moeten medicijnen eerst worden opgenomen voordat ze
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patiënten

Absorptie

Absorptie zegt iets over
hoe een medicijn wordt
opgenomen in het
lichaam.

Weinig over bekend, maar
innemen van grote
tabletten kan lastig zijn
door verminderde
slokdarmfunctie.

Distributie
(verdeling)

De verspreiding van het
geneesmiddel door het
lichaam.

Door toename vet t.o.v.
spieren zullen middelen
die in vet oplossen (veelal
psychofarmaca) langer
werken, geneesmiddelen
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hebben hogere
bloedspiegels.

Metabolisme
en Excretie

Het inactief maken van
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door de lever en het
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geneesmiddel door de
lever (via gal) of door de
nieren (via urine).

Zelden zijn er ernstige
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metabolisme en excretie
via lever verminderen.
Door verminderde
nierfunctie kan de
uitscheiding verminderd
zijn.
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Tabel 1. Farmacokinetiek bij oudere patiënten (4, 5)
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het geneesmiddel) en farmacodynamiek (hoe geneesmiddelen werken op het lichaam) (3,4). Bij ouderen kan een aantal veranderingen optreden in zowel farmacokinetiek als –dynamiek (5).
Deze worden hieronder besproken:

Tabel 1. Farmacokinetiek bij oudere patiënten (4, 5)
45
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werkzaam kunnen zijn, maar dit gebeurt dan niet via
het maag-darmkanaal. Bij intraveneuze toediening
wordt de absorptie omzeild, het medicijn zit direct in
de bloedbaan (4). De absorptie van geneesmiddelen
bij ouderen is weinig systematisch bestudeerd. De effecten van een mogelijke verandering van de absorptie blijken in het algemeen gering. Van belang is een
verminderde motiliteit van de slokdarm, niet zozeer

Hoe meer medicijnen iemand gebruikt,
hoe groter het risico op interacties
tussen middelen
voor het absorptieproces, maar vooral voor eventuele bijwerkingen: grote tabletten/dragees/capsules
blijven daardoor makkelijker in de slokdarm steken,
waardoor lokale irritatie of soms zelfs perforatie mogelijk wordt. Tabletten of capsules kunnen soms door
hun grootte moeilijk worden doorgeslikt en kunnen
door de fysiotherapeut in of rond het bed worden
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gevonden. De absorptie heeft dan in zijn geheel niet
plaats gevonden (5).
2. Verdeling
Nadat een medicijn is opgenomen verdeelt de werkzame stof zich over het lichaam. Tijdens veroudering
neemt het percentage vetweefsel in verhouding tot
de totale hoeveelheid lichaamswater toe. Dit betekent dat de verdeling van vet- en wateroplosbare verbindingen in het lichaam anders wordt (5). Dit heeft
consequenties voor de verdeling van geneesmiddelen
over de verschillende weefsels en voor de eliminatietijd. Een vetoplosbare stof, zoals het langwerkende
diazepam, heeft bij ouderen een groter verdelingsvolume; de stof stapelt in het vetweefsel. Hierdoor
duurt het langer voordat de stof is uitgescheiden. De
eliminatiehalfwaardetijd neemt sterk toe. Bij optreden van sufheid of spierslapte zal dit effect na het
stoppen van het middel nog een flink aantal dagen
aanwezig kunnen blijven.
3. Metabolisme en excretie
Dit betekent het inactief maken van het geneesmiddel, vaak door de lever en het uitscheiden van het ge-
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allopurinol
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diuretica

digoxine

H2-blokkers

lithium

Tabel 2: Veel gebruikte middelen met voornamelijk renale klaring
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bloedvoorziening van de nier (ca. 56% tussen 30–90
neesmiddel door de lever (via gal) of door de nieren
jaar), beperking van het maximale tubulaire transport
(via urine). De lever kan medicijnen inactief maken,
Groepsnaamtot inactieve metabolieten.
Naamgeving
Werkingsmechanisme
(ca. 40%
bij de proximale tubulus tussen 20–90 jaar),
metaboliseren
Hierna zijn
(voorbeelden)
vermindering van het urine concentrerend vermoze niet meer werkzaam. De CYP 450 enzymen
zijn
Trombocytenaggregatieremmers
de
gen bij Remmen
maximale belasting
(ca. 20% tussen 20–80
hierbij
zeer belangrijk. Er zijn diverse medicijnen
die
(carbasalaatcalcium,
doorhet herstellend vermogen
jaar) enbloedstolling
vermindering van
interacties hebben op deze enzymen. Dat
betekent
van
remmingna aanbod van zuur of
van het middel
zuur-base
evenwicht
dat sommige medicijnen ervoor zorgenPersantin)
dat andere
van de8–10
bloedplaatjes
base (jongeren
uur; ouderen 24–48 uur) (5). De
medicijnen sneller of langzamer worden opgeruimd
Bètablokkers
-olol (metoprolol,
Remt het
veranderingen
van de renale excretie hebben conuit
het lichaam met alle gevolgen van dien:
te weibisoprolol)
sympathische
sequenties voor de keuze van het geneesmiddel en
nig effect of bijwerkingen (4). Hoe meer medicijnen
zenuwstelsel
voor de dosering, vooral wanneer deze middelen een
iemand gebruikt, hoe groter het risico op interacties
Cholesterolverlagers (statines)
-statine
Remt de aanmaak
smalle therapeutische breedte hebben of aanleiding
tussen middelen. Daarnaast speelt dat het volume
(simvastatine,
van cholesterol
geven tot veel bijwerkingen.
van de lever afneemt met het stijgen van
de leeftijd.
atorvastatine)
Over hetRemt
algemeen
Hierdoor
neemt de totale capaciteit van-prazol
de lever(omeprazol,
om
Protonpompremmer
de moet de dosis van geneesmiddelen,
die
renaal
worden geklaard, worden verlaagd.
stoffen om te zetten af. Per individu en
per
stof
is
pantoprazol)
maagzuurproductie
Een
uitzondering
worden gemaakt voor lisdiudit
echter
niet
goed
voorspelbaar.
Het
uitscheiden
via
ACE-remmers
-pril (enalapril,
Remt hetmoet
renineretica,
die
bij
hartfalen
wordt
gebruikt, die pas effecde lever (excretie) kan daardoor bij ouderen
zijn
aanperindopril)
angiotensinetief zijn aldosteronsysteem
wanneer de uitscheiding door de nieren heeft
gedaan. De vermindering van de doorbloeding van
plaatsgevonden.
de lever speelt met name een rol bij stoffen met een
(RAAS) Het kan daarom nodig zijn deze diuretica
hoger
te doseren.(3) Omdat ouderen een verhoge
leverklaring
zoals
bij
een
groot
first-pass-effect,
NSAID’s
- (ibuprofen,
Remmen
diclofenac)
dieis het wel van belang te
minderdprostaglandinen
dorstgevoel hebben,
dit is het effect op de klaring van het geneesmiddel
een dehydratie
rol spelen(uitdroging).(6)
in pijnwaken voor
bij de eerste passage door de lever; zo neemt bijvooren
beeld de leverklaring van propranolol af met 45% en
ontstekingsreacties;
die van morfine met 35% (5). Deze middelen kunFarmacodynamiek
remmen bloedplaatjes
nen daardoor sterker werken. Tot slot is er de excretie
De farmacodynamiek
beschrijft hoe een geneesmidOpiaten
Werken
via
de nieren. Bij ongeveer eenderde van- de ouderen
del werkt
op hetpijnstillend
lichaam ofwel de reactie die een
(morfine,
oxycodon,
door
o.a.
op de
treedt nauwelijks een achteruitgang in de
nierfunctie
werkzame
stof
heeft
na μinteractie met receptoren,
fentanyl)
receptor in de
op. Bij de overige tweederde van de ouderen treden
alsmede de intensiteit en duur ervan (4). Bij oudehersenen aan te
veranderingen op als:
ren kunnen veranderingen in de receptordichtheid,
JJ vermindering van met name het corticale gedeelreceptorstructuur (gevoeligheid), de voortgeleiding
van het signaal via diverse specifieke stoffen en weefte van de niermassa;
JJ vermindering van het aantal en de dichtheid van
selstructuur optreden. Het is mogelijk dat de homeostatische reserve bij het ouder worden hierdoor afde glomeruli;
JJ vermindering van de lengte en het volume van de
neemt. Bij ouderen zijn er weinig farmacodynamische
studies verricht. Voor veel psychofarmaca, opioïden,
proximale tubuli;
JJ vasculaire veranderingen.
parasympathicolytica en dopamine-agonisten is de
gevoeligheid toegenomen; voor β-blokkers en insuliDe gevolgen van de veranderingen zijn daling van de
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- (Lanoxin)

- (acenocoumarol,
fenprocoumon)

-thiazide (hydrochloorthiazide)

Tabel 3. Belangrijke groepen medicijnen: naamgeving, werking en bijwerkigen (8)

Hartglycosiden

Vitamine K-antagonisten

Thiazidediureticum

Lisdiureticum

-ide (furosemide, bumetanide)

-zepam (oxazepam, temazepam,
diazepam)
- (metformine, gliclazide)

Hypnotica en sedativa (benzodiazepinen)
Orale bloedglucoseverlagende middelen

- (movicolon, lactulose)

-son (prednison, dexamethason)

- (morfine, oxycodon, fentanyl)

Laxantia

Corticosteroïden

Opiaten

NSAID’s

- (ibuprofen, diclofenac)

-statine (simvastatine,
atorvastatine)
-prazol (omeprazol, pantoprazol)
-pril (enalapril, perindopril)

Cholesterolverlagers (statines)
Protonpompremmer
ACE-remmers

-olol (metoprolol, bisoprolol)

Naamgeving (voorbeelden)
- (carbasalaatcalcium, Persantin)

Bètablokkers

Groepsnaam
Trombocytenaggregatieremmers

Houdt water vast en/of voorkomt
opname water door de darmen
Remt GABA-receptor in de
hersenen
Diverse aangrijpingspunten,
bijvoorbeeld in de alvleesklier,
waardoor bloedglucose wordt
verlaagd
Remt de zoutopname vroeg in de
nier, waardoor extra vocht wordt
uitgeplast
Remt de zoutopname laat in de
nier, waardoor extra vocht wordt
uitgeplast
Remt de stolling door middel van
remmen aanmaak vitamine Kafhankelijke stollingsfactoren in
de lever
Versterkt de pompkracht van het
hart en vertraagt het hart

Werkingsmechanisme
Remmen de bloedstolling door
middel van remming van de
bloedplaatjes
Remt het sympathische
zenuwstelsel
Remt de aanmaak van
cholesterol
Remt de maagzuurproductie
Remt het renine-angiotensinealdosteronsysteem (RAAS)
Remmen prostaglandinen die
een rol spelen in pijn- en
ontstekingsreacties; remmen
bloedplaatjes
Werken pijnstillend door o.a. op
de μ receptor in de hersenen aan
te grijpen
Werkt als glucocorticoïd

Bradycardie, ritmestoornissen, misselijkheid,
duizeligheid

Verhoogde bloedingsneiging

Extra urineproductie, lage bloeddruk,
elektrolytstoornissen, nierfunctiestoornissen

Extra urineproductie, lage bloeddruk,
elektrolytstoornissen, nierfunctiestoornissen

Hypoglykemie

sedering of sufheid, obstipatie, misselijkheid en
braken, duizeligheid, verwardheid,
vermoeidheid
Spierzwakte, osteoporose, maagulcus, broze
huid, elektrolytstoornissen en vochtretentie,
psychische stoornissen
Diarree, overige maag-darmklachten,
elektrolytstoornissen
Slaperigheid, spierzwakte, vallen

Lage bloeddruk, trage pols, kortademigheid,
koude vingers
Maag-darmklachten, spierpijn, verhoogde
leverenzymen
Soms leverenzymstoornissen
Lage bloeddruk, hoog kalium, laag natrium,
nierfunctiestoornissen, prikkelhoest
Maag-darmklachten zoals maagzweer,
nierfunctiestoornissen, water- en zoutretentie,
verhoogde bloedingsneiging

Frequente bijwerking
Bloedingen, maagzweer
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ne is deze afgenomen (5). Uit de praktijk is gebleken
dat de farmacodynamiek vooral is gewijzigd bij middelen die hun aangrijpingspunt hebben op het centrale zenuwstelsel en het cardiovasculaire systeem.
De psychofarmaca en bloeddrukverlagende middelen
kunnen derhalve en te sterke werking bij ouderen
krijgen, met sufheid, vallen en (orthostatische) hypotensie als gevolg (5,7).

Medicijnen zijn ingedeeld in groepen op basis van
werkingsmechanisme (3). In de naamgeving zijn ze
vaak ook herkenbaar, bijvoorbeeld ACEremmers (een
bloeddrukverlager) eindigt op de uitgang -pril. De
werking van het medicijn is zeer vaak gerelateerd aan
de bijwerking. In tabel 3 wordt beschreven welke medicijngroepen er zijn, hoe ze heten, hoe ze werken en
wat de mogelijke bijwerkingen zijn (8).

Werkzaamheid van geneesmiddelen
van belang voor de fysiotherapeut

Geneesmiddelen zijn bedoeld om de patiënt te verbeteren of verslechtering te voorkomen. Bij een groot
aantal aandoeningen waarvoor geneesmiddelen
worden voorgeschreven is de fysiotherapeut betrokken om de functionaliteit te verbeteren of in stand
te houden. De fysiotherapeut heeft daarbij een sig-
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naalfunctie of de medicamenteuze behandeling aandacht behoeft. In dit artikel worden daarvan een aantal voorbeelden gegeven.

Pijn
Pijnklachten kunnen de functionaliteit ernstig belemmeren en het mobiliseren van een patiënt bemoeilijken. Pijnstillers kunnen de pijn verminderen
of onder controle brengen en het werk van de fysiotherapeut vergemakkelijken. Vaak wordt gestart
met paracetamol, een relatief veilig medicijn (bij doseringen van maximaal 3 dd 1000 mg) en met weinig
bijwerkingen. Bij kwetsbare ouderen wordt de stap
van de NSAIDs en de tramadol veelal overgeslagen
en wordt als stap twee direct gestart met opioïden
(morfine-achtigen) (9-11). NSAIDs zijn effectieve pijnstillers maar hebben vooral bij kwetsbare ouderen
veel kans op bijwerkingen. Door het verstoren van
de zout-vochtbalans kunnen ze de nieren ernstig beschadigen, kunnen hartfalen verergeren en geven
soms verhoogde sterfte. Daarnaast kan het zonder
adequate maagbescherming tot maagbloedingen leiden (12). Vanuit dit licht is het zorgelijk dat deze medicijnen vrij verkrijgbaar zijn bij de drogist. Soms gebruiken patiënten deze middelen zonder dat de arts
of apotheker dat weet en kan door hen een vergelijk49
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baar medicijn worden voorgeschreven of afgeleverd,
waardoor de medicatie dubbel wordt ingenomen.
Dit kan de fysiotherapeut ter ore komen en daarmee heeft de fysiotherapeut een signaalfunctie om
bijwerkingen door dubbelmedicatie te voorkomen.
Tramadol is een zogenaamd zwak opiaat maar heeft
evenveel bijwerkingen, terwijl de werking op de pijn
minder sterk is, daarom wordt het niet geadviseerd
(10,11). Opioïden zijn morfineachtige medicijnen die
sterk pijnstillend werken. Wanneer deze goed worden gedoseerd zijn opioïden over het algemeen effectieve en veilige medicijnen. Een aantal mogelijke
bijwerkingen zijn genoemd in tabel 3.
Vallen en osteoporose
De fysiotherapeut wordt vaak betrokken bij patiënten met valneiging of die gevallen zijn en bij wie
ook een osteoporotische fractuur is ontstaan. Naast
de pijnstillende medicatie zijn geneesmiddelen voor
osteoporose van belang, vooral bisfosfonaten aangevuld met calciumpreparaten en vitamine D. Naast positieve effecten op het bot heeft vitamine D ook een
spierversterkende werking.
Parkinson(isme)
Medicijnen die gegeven worden voor de ziekte van
Parkinson werken op het dopaminesysteem via directe route door het verhogen van dopamine in de
hersenen of indirecte route, via dopaminereceptorstimulatie of acetylcholine remming (3). De fysiotherapeut kan signaleren of een patiënt met de ziekte van
Parkinson goed is ingesteld op de medicatie.

Bijwerkingen van geneesmiddelen
van belang voor de fysiotherapeut
Bij ouderen worden doorgaans meer bijwerkingen
gezien. Dit wordt niet alleen veroorzaakt doordat ouderen gevoeliger zijn voor bijwerkingen van geneesmiddelen, maar ook door het gelijktijdig gebruik van
meerdere geneesmiddelen (polyfarmacie). Ook interacties van geneesmiddelen spelen een rol. Bijwerkingen blijken bij één op de zes ouderen de oorzaak te
zijn van ziekenhuisopname (12). Een ander aspect is
dat de beschikbare sterktes van sommige geneesmiddelen voor ouderen vaak te hoog zijn. Het is niet altijd
gemakkelijk te beoordelen of een bepaald verschijnsel toe te schrijven is aan een bijwerking. Belangrijke
factoren zijn de tijdsrelatie tussen het starten van het
middel en het optreden van het verschijnsel, het ver50
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dwijnen van het verschijnsel na staken van de medicatie en het opnieuw optreden van het verschijnsel
na hervatting van de medicatie, de ‘rechallenge’ (13).
Men dient ook bedacht te zijn op bijwerkingen die
laat ontstaan, als het geneesmiddel al enige tijd gebruikt wordt. Fysiotherapeuten zouden een rol kunnen spelen in het signaleren van bijwerkingen: met
name duizeligheid, blauwe plekken, wegrakingen,
sufheid, benauwdheid en vallen zouden voor de fysiotherapeut kunnen opvallen (14).
Evenwicht en risico van vallen
Het evenwicht wordt via een complex mechanisme
onder controle gehouden. De visus, het evenwichtsorgaan, de proprioceptie en de synergie van spierreacties spelen hierbij een rol. Bij ouderen resulteert
een aandoening van één van deze factoren in een
minder compenserend vermogen van de andere factoren. Middelen die hierop aangrijpen (met name die
met sederende of orthostatische effecten, die het
spierstelsel beïnvloeden door een werking op het ex-

Het is zorgelijk dat deze medicijnen vrij
verkrijgbaar zijn bij de drogist
trapiramidale systeem of door een spierverslappende werking, zoals benzodiazepinen, antidepressiva
en antipsychotica) vergroten het risico van instabiliteit en vallen (7). Uit observationeel onderzoek komt
naar voren dat het risico van vallen toeneemt met het
aantal middelen, door gebruik van psychofarmaca en
na een val in het voorafgaande jaar (15).
Cardiovasculair reactievermogen
en risico op vallen
Verschillende mechanismen zorgen ervoor dat bij
houdingsveranderingen of in stress-situaties de
bloeddruk zo constant mogelijk wordt gehouden. Bij
ouderen is deze respons minder, zodat een grotere en
langduriger daling van de bloeddruk kan optreden.
De voornaamste oorzaak blijkt een onvoldoende respons van het hart op de ontstane vasodilatatie. Orthostatische hypotensie door gebruik van antihypertensiva, α-blokkers, die vaak gebruikt worden bij een
vergrote prostaat, of geneesmiddelen die een werking hebben op het autonome centrale zenuwstelsel,
treedt bij ouderen veel sneller op. Ook ondervulling
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Groep
Antihistaminica:
Parkinsonmiddelen:
Antipsychotica:
Antispamodica:
TCA’s:

Middel
hydroxyzine
biperideen, trihexyfenidyl
clozapine, olanzapine, pimozide
atropine, flavoxaat, oxybutynine,
tolterodine
amitriptyline, clomipramine, imipramine,
nortriptyline

Tabel 4: Enkele veel gebruikte geneesmiddelen met anticholinerge effecten:

van het vaatstelsel door een te geringe vochtinname,
gebruik van diuretica of acute ziekte kan dit veroorzaken (15).
Cerebrale functies: sufheid en vallen
Een verminderde reserve van de cerebrale functies
treedt op door het verlies van neuronen en receptoren met name op het gebied van de cholinerge transmissie. Het is waarschijnlijk dat bij ouderen hierdoor
sneller een delier (acute verwardheid) kan ontstaan,
vooral bij hersenbeschadiging. Talrijke geneesmiddelen kunnen eveneens een delier induceren. Ook kunnen middelen die aangrijpen op het centraal zenuwstelsel oriëntatieproblemen of geheugenstoornissen
verergeren (bv. anticholinergica).(5)

de middelen een nadelige invloed hebben bijvoorbeeld op de mobiliteit, anticholinerg zijn of orthostatische hypotensie kunnen veroorzaken. In een overzichtstabel worden de middelen naast elkaar gezet
en er wordt een eindadvies gegeven welk middel het
beste kan worden voorgeschreven en welk middel
beter kan worden vermeden. Er zijn op dit moment
twaalf geneesmiddelenrapporten die via www.ephor.
nl geraadpleegd kunnen worden.

Adviezen voor de fysiotherapeut

Parkinsonisme
Sommige medicijnen kunnen als bijwerking parkinsonisme hebben. Een belangrijke groep zijn de antipsychotica (zoals haloperidol, risperidon e.a.), maar ook
antidepressiva kunnen dit soms geven. Daarnaast kan
het antimisselijkheidsmiddel metoclopramide parkinsonisme geven doordat ook hier het dopamine systeem wordt beïnvloed (16). Middelen voor de ziekte van Parkinson hebben als bijwerking misselijkheid
en orthostatische hypotensie. Bij hogere doseringen
kunnen wanen en hallucinaties optreden. Ook seksuele ontremming en gokverslaving kunnen optreden.

Voor juiste farmacotherapie bij ouderen kunnen de
volgende richtlijnen worden gehanteerd.
JJ Kijk welke medicatie de oude patiënt gebruikt en
let speciaal op de medicijnen die invloed hebben
op de hersenen en het circulatoire systeem.
JJ Ken de belangrijkste bijwerkingen van deze middelen.
JJ Voer overleg met een arts als het oefenen of mobiliseren moeilijk gaat en een onvoldoende werking of bijwerking van een geneesmiddel daarbij
mogelijk een rol speelt.
JJ Laat weten als er geneesmiddelen in bed of op de
grond liggen.
JJ Als een geneesmiddel bedoeld is om een betere
functionaliteit, bijvoorbeeld van de spier- en bewegingsfunctie, te krijgen, bespreek dan met patiënt het effect van het middel.

Geneesmiddelenrapporten van Ephor

Literatuur

Het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen
(Ephor) maakt, op basis van de beschikbare literatuur,
geneesmiddelenrapporten waarbij geneesmiddelen die tot een bepaalde groep horen, zoals benzodiazepinen of tricyclische antidepressiva, met elkaar
worden vergeleken (10). Daarbij wordt zowel naar
effectiviteit van de middelen gekeken als naar de bijwerkingen. Er wordt gezocht of er gegevens zijn of

1. Drenth-van Maanen A. C., Spee J., van Marum R.
J., Egberts A. C. G., van Hensbergen L., and Jansen
P. A. F., Iatrogenic harm due to discrepancies in medication histories in hospital and pharmacy records revealed by structured history taking of medication use. JAGS
2011; 59: 1976–1977
2. Knol W, Keijsers CJ, Jansen PA, van Marum RJ. Systematic evaluation of rating scales for drug-induced
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Fysiotherapeuten leren tijdens hun opleiding dat in de
anamnese ook het medicijngebruik moet worden bevraagd.
Daarentegen wordt onvoldoende gedoceerd over de invloed van medicatie op de fysiotherapie en de invloed van
fysiotherapie op de werking van medicatie. Dit boek bevat
verdiepende informatie voor de fysiotherapeut zonder dat
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fysiotherapeutisch handelen. Afhankelijk van de ervaring en
interesse zal menig fysiotherapeut onbekend zijn met het
grootste deel van de inhoud.
Originele recensie afkomstig van Fysiopraxis september
2016. Geschreven door François Maissan, fysiotherapeut/
manueel therapeut, docent en onderzoeker i.o. Hogeschool
Utrecht, redacteur FysioPraxis
Fysiotherapie en medicatie
Medicijngebruik en implicaties voor fysiotherapeutisch handelen.
Hendrik van der Velde
Bohn Stafleu van Loghum
ISBN 978-90-368-0470-7
246 pagina’s, € 38,50
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leven na een beroerte

Wanneer mensen een beroerte (cva) hebben doorgemaakt, is de aandacht
in eerste instantie gericht op het overleven en herstel van de hersenbloeding of het herseninfarct. Pas daarna komt de vraag: “overleven, ja,
maar hoe dan?”.

Jenny Palm (1952) heeft in haar
functie
als
GZ psycholoog
Dit boek
gaat vooral over
de psychologische
en neuropsychologische
gevolgen van een beroerte: wat betekent het voor je leven wanneer je
veel ervaring met het begeleiden
mensen
metvan hersenopeens van
geconfronteerd
wordt met de gevolgen
een beroerte. Het
geeft uitleg over specifieke problemen, en wat je eraan kunt doen.
letsel. Inmiddels heeft ze eenboek
geschreven
Deaantal
problemen wordenboeken
schematisch behandeld,
zodat gemakkelijk op te
zoeken is wat verwacht kan worden na een bepaald type beroerte.
over Niet Aangeboren Hersenletsel
(NAH), waaronder: Verleven na een beroerte verschijnt in de reeksvan a tot ggZ. De boeken uit deze
anderd Leven (1991), Omgaan met
Hersenletsel
herreeks zijn zowel
voor de professional als voor(2005,
de cliënt en zijn omgeving
uiterst bruikbaar om meer inzicht te krijgen in diverse stoornissen en
zien 2012) en Hersenletsel heb psychische
je niet
alleen (2013).
problemen.
‘Leven na een Beroerte’ is uitgegeven in de reeks van A ggZ. De 47 boeken uit deze reeks zijn bedoeld om zowel de
professional als de cliënt en zijn omgeving inzicht te geven
in diverse stoornissen en psychische problemen.
Met dit boek wil de schrijfster uitleg geven over de specifieke gevolgen die mensen kunnen ervaren na hersenletsel. Ze
sluit haar voorwoord af met de wens om met dit boek een
bijdrage te kunnen leveren aan begrip over de verstrekkende gevolgen van een beroerte.
Het boek is ingedeeld in negen hoofdstukken. In de eerste
hoofdstukken staan de oorzaken en de gevolgen van hersenletsel in het algemeen beschreven. In de latere hoofdstukken staan de gevolgen per locatie van het letsel beschreven. Tussendoor benoemt de schrijfster al regelmatig
de gevolgen voor de omgeving van een persoon met hersenletsel, het laatste hoofdstuk is daar geheel aan gewijd.
Door deze indeling is het ook mogelijk om het boek als een
soort naslagwerk te gebruiken.
Het boek leest prettig. Medische termen worden benoemd
én verhelderd, de uitleg wordt samengevat en de theorie
wordt afgewisseld met verhalen uit de dagelijkse praktijk.
Dit maakt het boek leesbaar voor de omgeving van mensen
met hersenletsel en voor professionals die hier niet zoveel
mee in aanraking mee zijn geweest. De specialist neurorevalidatie of geriatriefysiotherapeut hebben alle kennis al
in huis.
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in relatie met DTF en anamnese. Een apart hoofdstuk is gewijd aan pijn. Op duidelijke wijze wordt inzicht gegeven in
de verschillende middelen voor acute, subacute, chronische
en neuropathische pijn. Verder wordt ook medicatie besproken passend bij specifieke aandoeningen, zoals cardiovasculaire aandoeningen, ziekte van Parkinson en reuma. Onderwerpen die niet direct binnen het bestek van de titel vallen,
zoals roken, alcohol, drugs en het screenen van bijzondere
claims, komen ook aan de orde. Tot slot is er een hoofdstuk
dat kritisch reflecteert op de vraag of het door de patiënt
ervaren effect wel door de medicatie komt. Een vraag die
we natuurlijk ook over onze fysiotherapeutische interventies
kunnen stellen. Hier en daar wordt de lezer geïnformeerd
over gangbare fysiotherapeutische interventies zoals fysiotherapie bij valrisico. Dit is eigenlijk niet op z’n plaats en kan
als storend worden ervaren. De invloed van medicatie op
valrisico was hier voldoende geweest. Al met al een informatief boek en geschikt ter ondersteuning van uw dagelijks
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wordt gepretendeerd dat de fysiotherapeut na het bestuderen van de inhoud medicijndeskundig is, zoals de medicus.
Het boek start met de beschrijving van farmacologische
begrippen, zoals farmacokinetiek ofwel: wat doet het lichaam met een geneesmiddel. Daarna volgt een algemene
beschrijving van medicijngebruik en fysiotherapie, zoals geneesmiddelen-geïnduceerde klachten of bijwerkingen, ook
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In dit boek wordt weinig aandacht besteed aan de behandeling van de verschillende functieproblemen. De beschrijving van de fysiotherapeutische behandeling beslaat twee
pagina’s. Echter hier wordt alleen iets over het NDT-concept
en de beperkingen van dit concept verteld. Er staat geen
enkele informatie over de huidige behandelvormen in. Bij
de geraadpleegde literatuur staan artikelen die gepubliceerd zijn tussen 1989 en 2003.
Met dit boek levert de auteur een bijdrage aan het begrip
over de gevolgen van een beroerte. Helaas geeft het boek
geen inzicht in de huidige gangbare behandelvormen én de
effecten daarvan. Het lijkt in ieder geval raadzaam dit in een
herziene druk aan te passen.
Leven na een beroerte
Jenny Palm
Bohn Stafleu van Loghum, tweede herziene druk.
ISBN 97890 3138659 6
152 pagina’s, € 27,90 euro
Ank Mollema
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