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Rol van apotheker bij zorg
voor dementerenden
Dr H Baeyens; geriater
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Rol van de apotheker bij
1.

Onthullen van de diagnose

2.

Het opzetten van ondersteuning van patiënt en
mantelzorger

3.

De follow-up

4.

De preventieve strategieën
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1. Rol van apotheker bij ‘disclosure ‘
diagnose
Apotheker kan helpen om huisarts om diagnose te stellen bij
beginnende dementie.
Franse studie bij 1200 GP : vooral matig stadium van dementie.
Welke doelgroepen kan apotheker zijn steentje bijdragen ?
(a)

Patiënt die zelf spontaan aangeeft dat zijn geheugen hem in
steek laat

(b)

Algemene achteruitgang zowel psychisch als fysiek van patiënt.

(c)

Psychomotorische vertraging opgemerkt bij apotheek bezoek

(d)

Consult tijdens apotheek wacht wegens agitatie, delier of
verwardheid
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1. Rol van apotheker bij ‘disclosure ‘
diagnose
•

•

Deze signalen kunnen besproken worden met
•

Patiënt

•

Familie

•

Huisarts

•

Met als doel

Andere signalen kunnen zijn :
•

Overmatig gebruik van benzo’s, mix

•

Overmatig gebruik van neuroleptica

•

Overmatige gebruik van opioïden

•

Polyfarmacie met overmaat aan medicatie met anticholinerge
nevenwerkingen (= anticholinergic burden).
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Dame, 79 jaar
•

MVG : insomnia, coronair lijden, reflux oesofagitis, TKP

•

Medicatie : Pantomed 20mg, Alprazolam, Lendormin 0.25mg

•

HP (opname 29/11): rec vallen. Minder kracht linker been,
orthostatisme, minder eetlust, depressieve gedachten.
Echtgenoot subduraal hematoom

•

Recent duplex carotiden nl, holter nl, echo cor nl.

•

Labo : vit D tekort. RX AE : forse fecale impactie.

•

CT LWZ: indekingsfractuur D 12

•

3/12 : acuut verward, zet water klaar voor haar hondje,
verzamelzucht andere patienten. Eist slaapmedicatie, terwijl
voorheen akkoord om dit te stoppen.
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Dame, 79 jaar
•

Aanpak : start pijnmedicatie voor indeukingsfractuur
•

Dafalgan 4 maal 1 g per os

•

Lyrica 3 maal 25 mg

•

NMR hersenen : Uitgebreide chronisch ischemisch letsel
witte stof, basale kernen en pons. Geen recente
ischemie.

•

CIN :

Nu in opname vindt de dochter dat mevrouw een ziekenhuisverwardheid heeft,
een voorgaande opname (3j terug?) eveneens. Mevrouw nam vroeger teveel medicatie,
haar dochter geeft aan dat zij in samenspraak met de huisarts hier controle over voert.
Zij zou vroeger teveel medicatie nemen, deels uit vergeten, doch ook al zeker 40 jaar
neemt mevrouw wel eens slaapmedicatie bij.
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Dame, 79 jaar
Telefoon met apotheker door geriater :
•

liet volgende medicatie afhalen door kennis (ze kwam zelf niet
meer)

•

9/2018 alprazolan 1 doos 60 1 mg, 1 doos van 0.5 mg 60 co

•

23/10/2018 lendormin 30 co

•

6/11/18 lendormin 30 co

Aanpak :
1.

Ontwenningsdelier = > Lage dosis lendormin herstart, samen
met lage dosis haldol en ook orap 0,5 mg.

2.

Cognitief assessment, inclusief frontaal assessment batterij.
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Dame, 79 jaar ( de roo)
•

Kloktest en meander

•

FAB ?
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Dame, 93 jaar
•

MVG : pacemaker, osteoporose, cataractoperatie

•

Medicatie :
•

Algotra 37.5/325 mg driemaal daags

•

Coozaar 50 mg 1 co pd

•

Fosavance 1 co per week

•

Sotalol 160 mg 2 maal ½ co pd

•

Xarelto 15 mg pd

•

Zolpidem 10 mg

•

Betagan oogdruppels

•

Matrifen pleister 37 mcg
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Dame 93 jaar
•

HP (30/11): vermagering 12 kg. Nu 48 kg. Dyspnee

•

Labo : CK gestegen. vit D tekort. CNI klaring 23 ml/min.

•

KO :
•

pijnlijk epigastrium, RX AE : forse fecale impactie.

•

Zeer zwakke stem, weinig kracht, kan nauwelijks rechtopzitten

•

Slikproblemen bij navragen

•

CT Tx : afgekapseld tumor 4 cm re LOK (antracosilicose APO)

•

CT LWZ: indekingsfractuur L1.

2| Dienst G, 218

Dame 93 jaar
Aanpak :
•

•

Stop matrifen, zwakke opiaten, stilnoct
•

Start dafalgan 3 maal 1 g pd. Lyrica 25 mg ‘s avonds

•

Fecale impactie behandeling : Glycerine lavement, lactulose, ..

Stop fosavance (chemische oesofagitis)
•

•

Proeftherapie mestinon- gezien uitgesproken spierzwakte en CK.
•

•

Acetylcholinereceptor antistoffen nog niet gekend.

Proeftherapie lage dosis medrol (in afwachting van APO long);
•

•

Start vit D adequate dosis (25.000 tweemaal per maand na
opladen).

Licht pos ENA (medrol 4 mg), hoge sedimentatie.

Start vit B 1 gezien malnutritie toestand. Benerva 3 maal 1 co
pd.
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Dame 93 jaar (meiresone)
•

Mevrouw is sterker, stapt met rollator twee wielen, nog
moeizaam.

•

Mevrouw is ontremd verbaal, negatieve stemming.

•

Weigert botscan op 10/12.

•

Cognitieve detectie :
•

Kloktest 4/5

•

Meander ¼

•

MMSE 19/30

•

FAB :

•

CT schedel :
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Dame, 79 jaar
•

•

Recidiverende opname op geriatrie met aspiratiepneumonie op
•

2 juli 2018, 3 sept 2018, 17 sept 2018

•

16 okt 2018, 29 nov 2018, 2 dec 2018

Voorheen opnames op neurologie :
•

19 jan 2018; 16 feb 2018, 1 maart 2018,

•

29 maart 2018, 29 april 2018, 3 juli 2018,

•

9 juli 2018.
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Dame, 79 jaar
•

•

•

•

MVG :
•

2015 hemoragisch CVA. OAC nadien. Li hemiplegie PEG sonde.

•

SVT, AES,

Juli 2018 : nachtelijk roepgedrag
•

Lanitop 0.1MG 1PD Keppra 1000mg 2pd Keppra 500mg 2pd Vimpat
200 2pd L-thyroxine 75 1pd Losec mups 10mg 1pd Circadin 1pd

•

Lanoxine vervangen door emconcor, wegens VKFLutter.

3 September : acute dyspnee, reutelende AH
•

zoplicone, seroquel, zyprexa tweemaal daags,

•

Emconcor niet duidelijk of ze dit nog nam.

17 september : recidief pneumonie met pseudomonas
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Dame, 79 jaar
•

16 oktober :acute dyspneu, infectie.
•

•

Seroquel 25 mg ½ co pd.

29 november : acute dyspnee. Koffiegeruisbraken.

•

Heteroanamnese : Afgelopen maanden werd patiënte herhaalde keren opgenomen ikv aspiratie
pneumonie. Tijdens ziekenhuisopname worden de antipsychotica telkens opnieuw afgebouwd voor

•

terugkeer naar RVT. In RVT escaleren de gedragsproblemen dan weer (vnl roepen) alsook visuele
hallucinaties. Vraag vanuit familie om de medicatie (vnl gedragsmodulerende medicatie) tijdens
huidige opname op punt te stellen.

•

Aspiratiepneumonie : enterobacter aerogenes.

•

Dosis keppra afgebouwd (te hoge spiegel) en vermoeden dat dit rol speelt in gedrag van mevrouw.
Opbouw depakine. Redomex voor sialoree (adv neuro).

•

2 december : recidief koorts en schuim op de mond.

•

Start augmentin. Stop keppra, depakine volledige opgeladen.

•

Ontslag 10/12 , rustig, contact mogelijk, roept enkel zo ze iets nodig heeft.
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Anticholinergic risk scale
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Medicatie met ‘high anticholinergic risk’
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Medicatie met ‘high anticholinergic risk
•

N= 1490 patiënten in ULISSE project (31 WZC, Italië)

•

48 % van patiënten gebruikten medicatie met anticholinerge
nevenwerkingen

•

Significant meer ACR bij patiënten met
•

Hogere comorbiditeit (p > 0,003)

•

Cognitieve problemen (P < 0.007)

•

Patiënten hadden meer kans om te lijden aan : Morbus
parkinson, Hartfalen, Depressie en angst, schizofrenie

•

Gedurende 1 jaar follow-up :
•

Meer functionele achteruitgang (OR 1.13; 1.03-1.23)

•

Meer valincidenten (OR 1.26; 1.13-1.24)

•

Hogere incidentie van delier (OR 1.16; 1?02-1;32)

2| Dienst G, 218

Medicatie met ‘high anticholinergic risk’
=3
=2
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Medicatie met ‘high anticholinergic risk’ =1
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2. Rol van apotheker bij het opzetten
van ondersteuning van patiënt en
mantelzorger
•

•

Non-farmacologisch advies bij ouderen met dementie en
slaapproblemen.
•

Melk met honing als ritueel/slaapthee, ..

•

Dagelijks half uur buiten wandelen

Verspreiden van lokale initiatieven die ontmoetingen tussen
mensen stimuleren :
•

Gezamelijke maaltijden in lokaal WZC of dienstencentrum

•

Geheugenkoor, gespreksgroepen, ..
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2. Rol van apotheker bij het opzetten van
ondersteuning van patiënt en mantelzorger
•

Alertheid voor organische problemen bij vraag naar verhoging
van sederende medicatie:
•

Nachtelijke onrust door maagulcus,

•

Nachtelijke onrust door perifeer vaatlijden,

•

Nachtelijk onrust door fecale impactie (en overloopdiarree)

•

Nachtelijke onrust secundair op slaapmedicatie

•

Onderscheid maken naar acuut delier
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3. Rol van de apotheker bij de follow-up
•

Compliantie van medicatie

•

Gewicht mee opvolgen van persoon met dementie, psychische
stoornissen of parkinson
•

vb schizofrene patient G – 15 kg en lever die 30 jaar ouder is.

•

Parkinsonpatient die 40 kg weegt ipv 70 kg in studies (azilect)

•

Nood aan toezicht op toediening van medicatie inschatten

•

Nevenwerkingen van medicatie ipv nieuwe aandoeningen die
verschijnen
•

Parkinsonisme op neuroleptica of depakine

•

Frontaal ontremd gedrag op keppra

•

Tremor, gangataxie bij cordarone therapie
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4. Rol van apotheker in de preventieve
strategieën
•

Langdurige innames van
•

zeer langwerkende benzo’s vermijden

•

Lioresal, baclofen : te herevalueren indien spierzwakte optreed

•

Neuroleptica : in principe niet meer dan 3 maand :

•

•

Verhoogd cardiovasculair risico

•

Slikstoornissen ook indien geen gangstoornissen optreden
(parkinsonisme)

clozan wordt soms als ‘slaapmiddel’ genomen.

•

Gezonde voeding, dagelijkse beweging

•

Vermijden van alcohol inname bij ouderen die lijden aan
dementie

2| Dienst G, 218

