
Medicijnen bij dementie

De thuiszorgmedewerker signaleert
Hoe herken je problemen met medicijnen bij thuiswonende mensen met dementie? En welke rol kan de
thuiszorgmedewerker hierin spelen? De aanpak 'Medicijnen bij dementie', die het Instituut voor Verantwoord
Medicijngebruik (IVM) samen met Buurtzorg Nederland en de Hogeschool Utrecht (HU) opzette, geeft het
antwoord. 

Wat is het probleem?
Dementie gaat vaak gepaard met persoonlijkheidsveranderingen en met verschijnselen van angst, agressie,
achterdocht, neerslachtigheid, boosheid of rusteloosheid. Daarvoor kunnen medicijnen  worden
voorgeschreven. Deze psychofarmaca, maar ook medicijnen om de dementie af te remmen, kunnen helpen,
maar hebben niet altijd effect en kunnen veel bijwerkingen geven. Deze bijwerkingen worden vaak verward
met de symptomen van dementie. Daarnaast wordt de medicatie soms vergeten, slikken mensen dubbel of te
weinig of op de verkeerde momenten. 

Rol van de thuiszorgmedewerker
De thuiszorgmedewerker is vaak de enige persoon die dagelijks bij de cliënt thuis komt, bijvoorbeeld om te
helpen met het innemen van de medicatie. Daarom is de thuiszorgmedewerker  bij uitstek de persoon om het
effect en de bijwerkingen van de medicijnen te monitoren. En in geval van signalen de huisarts (of geriater,
specialist ouderengeneeskunde) hierover te informeren, zodat deze zo nodig kan ingrijpen.

De werkwijze
Het IVM heeft een aantal hulpmiddelen voor thuiszorgmedewerkers ontwikkeld, waarmee zij hun
signaleringsrol nog beter kunnen vervullen. Zo kunnen zij een e-learning volgen om hun kennis op het gebied
van medicijnen bij dementie bij te spijkeren, krijgen zij een signaallijst met symptomen van dementie en
bijwerkingen van veel gebruikte medicijnen en worden zij geïnstrueerd hoe te handelen bij het signaleren van
mogelijke bijwerkingen van de medicijnen. De materialen zijn door verschillende thuiszorgteams uitgetest en
daarna bijgesteld. 

'Handig zo'n signaallijst, een erg mooi instrument'
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Hoe kunt u aan de slag?
Elke thuiszorgorganisatie kan zelfstandig aan de slag met de hulpmiddelen die vanaf de site van het IVM zijn te
downloaden via http://www.medicijngebruik.nl/product/detail/1754.
w Voor degene van de thuiszorgorganisatie die de werkwijze coördineert, is een draaiboek beschikbaar. Dit laat

zien hoe de aanpak eruit kan zien en structureel ingepast kan worden binnen de werkzaamheden van de
organisatie. Te beginnen met een startbijeenkomst waarin de deelnemende teams geïnformeerd worden
over wat van hen verwacht wordt en afspraken gemaakt worden over de uitvoering. 

w Na de startbijeenkomst volgen de deelnemers individueel een e-learning om hun kennis over medicatie bij
dementie bij te spijkeren. Organisaties kunnen een gratis voucher aanvragen om met de e-learning kennis te
maken. 

w De signaallijst kunnen thuiszorgmedewerkers aangrijpen voor een gesprek met de cliënt of gebruiken als
checklist voor de door hen gesignaleerde veranderingen in gedrag.   

'Door de e-learning ben ik me veel bewuster geworden van de medicatie'

Meer weten?
Wilt u meer weten over de aanpak 'Medicijnen bij dementie', of wilt u hiermee in uw organisatie aan de slag?
Neem dan contact op met het IVM via e-mail mv@medicijngebruik.nl.


