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Toegevoegde waarde

De waarde die de apotheker toevoegt aan de zorgverlening staat al 
jaren in de belangstelling. In dit PW Wetenschappelijk Platform 
analyseren Stuurman-Bieze en Hiddink de MeMO-strategie 
(medicatie monitoring en optimalisatie) voor osteoporose. De 
MeMO-strategie bestaat uit:
•  gestructureerde afhandeling en vastlegging van eerste en  

tweede uitgifte;
•  interventies op maat naar aanleiding van actieve opsporing  

van suboptimale farmacotherapie.
Het tweede onderdeel betreft met name de beoordeling van 
medicatieprofielen en de identificatie van gebruikers die hun 
medicatie niet of niet volgens voorschrift lijken te gebruiken. De 
auteurs stellen dat MeMO eraan bijdraagt de genoemde toegevoeg-
de waarde van farmaceutische patiëntenzorg aan te tonen.
Voor het onderzoek kregen in dertien apotheken in 2006 alle starters 
met osteoporosetherapie de zorg conform de MeMO-strategie, en 
werden zij vergeleken met starters in 2004. De winst in persistent 
gebruik was relevant: na een jaar gebruikte circa 70% van de starters 
in 2004 nog, bij de starters in 2006 lag het gebruik ruim 15% hoger. 
Zo’n winst vertaalt zich waarschijnlijk in gezondheidswinst op 
langere termijn; denk bijvoorbeeld aan een lagere incidentie van 
botbreuken.
We wisten reeds dat deze methode – bijvoorbeeld bij astmapatiën-
ten – kan werken, en dat is nu bevestigd. We weten echter nog niet 
of de aanpak ook kosteneffectief is. Dat is niet op voorhand een 
uitgemaakte zaak, want de tijdsinvestering is niet verwaarloosbaar: 
gestructureerd uitgeven, gestructureerd vastleggen en opsporen  
van suboptimale farmacotherapie. Ook zouden we eens moeten 
berekenen wat de besparing is door de lagere incidentie van 
botbreuken en de daaraan gerelateerde kwaliteit van leven, en  
wat de toegenomen persistentie aan extra medicatie kost.
Als de professie kan aantonen naast effectieve ook kosteneffectieve 
farmaceutische patiëntenzorg te leveren, is een nieuwe belangrijke 
stap gezet om de toegevoegde waarde van de apotheker helder op 
de kaart te zetten.

Maarten Postma

23 juli 2010 | jaargang 4 | nummer 7|8 | pagina’s 113-146

ISSN 1873-8982

Colofon
Redactieraad PW Wetenschappelijk Platform 
Voorzitter: Dr. Eric N. van Roon, Apotheek Zorggroep Noorderbreedte, Leeuwarden  
Vice-voorzitter: Prof. dr. Maarten J. Postma, Farmaco-epidemiologie & Farmaco- economie, Farmacie, 
Rijksuniversiteit Groningen  
Leden: Dr. Bart J.F. van den Bemt, Afdeling Farmacie, Sint Maartenskliniek, Nijmegen; Dr. Wilma 
Denneboom, Apotheek Meindersma, Deventer; Dr. Adrianne Faber, SIR Institute for Pharmacy Practice 
and Policy, Leiden / Apotheek Stevenshof, Leiden; Dr. Marten Heeringa, Astellas Pharma, Leiderdorp;  
Dr. Jos G.W. Kosterink, Klinische Farmacie en Apotheek, UMC Groningen; Drs. Anne J. Leendertse, 
Apotheek UMC Utrecht / Departement Farma ceutische Wetenschappen, Universiteit Utrecht;  
Dr. Ada G.G. Stuurman-Bieze, Apotheek Marknesse, Marknesse / Stichting Health Base, Houten;  
Dr. Frans J. van de Vaart, WINAp, Den Haag; Dr. Suzanne Vink-Hermeling, OctoPlus NV, Leiden 
Toegevoegde leden: Ir. Arjan K.S. Polderman, redacteur / secretaris  

 Overzichtsartikelen
114  CGRP-receptorantagonisten bij de behandeling van 

migraine
W.P.J. van Oosterhout, A. Maassen van den Brink,  
G.M. Terwindt en M.D. Ferrari

 Oorspronkelijke artikelen
121  Het risico op het ontwikkelen van diabetes mellitus bij 

langdurig gebruik van clozapine bij patiënten met  
schizofrenie
J.T.H. Bocxe, P.F.J. Schulte, H.J. Doodeman, D. Cohen en 
I.M.M. van Haelst

125  Het polymorfisme GSTP1 Ile105Val is geassocieerd  
met progressievrije overleving van patiënten met  
gemetastaseerde dikkedarmkanker, behandeld met  
of zonder irinotecan
D.M. Kweekel, M. Koopman, N.F. Antonini,  
T. van der Straaten, J.W.R. Nortier, H. Gelderblom,  
C.J.A. Punt en H-J. Guchelaar

128  Apotheekteam verbetert therapietrouw osteoporose-
medicatie door gestructureerde medicatiebegeleiding en 
geautomatiseerde opsporing van suboptimale farmaco-
therapie
Ada G.G. Stuurman-Bieze en Eric G. Hiddink

136  Veiligheidswaarschuwingen voor weesgeneesmiddelen  
in de Europese Unie en de Verenigde Staten
Harald E. Heemstra, Thijs J. Giezen, Aukje K. Mantel-
Teeuwisse, Remco L.A. de Vrueh en Hubert G.M. Leufkens

 Korte bijdragen
143  Effect van een protocol op incidentie van contrast middel-

geïnduceerde nefropathie bij CT-scans van poliklinische 
patiënten
H.J. Kingma, R.W.F. Geenen, P.R. Algra, F. Tegelaers,  
W.A. Bax, H.J. Doodeman, T. van der Ploeg en  
I.M.M. van Haelst

Nederlands farmaceutisch onderzoek in de internationale literatuur 
124, 146

Richtlijnen voor kopij zijn beschikbaar op www.pw.nl of op te vragen bij 
redactie@pw.nl




