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Schade en ongemak

In dit eerste PW Wetenschappelijk Platform van 2014 
presenteren we de resultaten van drie studies vanuit 
de ziekenhuisfarmacie. De onderwerpen zijn voor alle 
apothekers interessant.
Het bewaken van de balans tussen de werkzaamheid 
van een geneesmiddel en de kans op schade of onge-
mak is een kernactiviteit van apothekers in de praktijk. 
Waar de werkzaamheid van een geneesmiddel vaak al 
uitgebreid is onderzocht voordat een middel op de 
markt verschijnt, is de kennis over de nadelen dan 
doorgaans nog beperkt. Het is dus logisch dat veel 
praktijkonderzoek zich richt op (het omgaan met)  
mogelijke schade of ongemak bij klinische toepassing. 
Zeker wanneer stoppen van de behandeling eigenlijk 
geen optie is.
In dit nummer presenteren we twee van dergelijke 
studies. Van Haelst e.a. zetten het mogelijke risico van 
gebruik van MAO-remmers in geval van een chirurgi-
sche ingreep af tegen het belang van het continueren 
van de psychiatrische behandeling (pagina 2).  
Derijks-Engwegen en Reinders bieden op basis van  
literatuuronderzoek suggesties voor optimalisatie van 
het beleid bij taxaan-geïnduceerde infusiereacties  
(pagina 10).
En hoe beantwoorden we een vraag wanneer eerdere 
studies tegenstrijdige resultaten laten zien? Soms ligt 
het antwoord in het beschouwen van meer details en 
meer mogelijke risicofactoren, zoals Aalbers e.a. laten 
zien (pagina 15).
Het delen van uw onderzoeksresultaten met uw colle-
ga’s blijkt een mooie manier om gezamenlijk het vak-
gebied vooruit te helpen. De redactie roept daarom 
alle collega’s, ook uit de openbare farmacie, op manu-
scripten in te sturen naar het PW Wetenschappelijk 
Platform.
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Oorspronkelijke artikelen
–––––––––
2 De invloed van monoamineoxida-

seremmers op het optreden van 
hemodynamische verstoringen 
tijdens operaties

 Ingrid M.M. van Haelst, Wilton A. van Klei, 
Hieronymus J. Doodeman, Cor J. Kalkman, 
Toine C.G. Egberts en de MAO-remmer 
onderzoeksgroep

Korte bijdragen
–––––––––
10 Optimalisatie van het beleid bij 

taxaan-geïnduceerde infusie-
reacties

 J.Y.M.N. Derijks-Engwegen en M.K. Reinders

15 Plasmaconcentraties en farmaco-
kinetiek van ongebonden cefuro-
xim tijdens coronairebypasschirur-
gie met hart-longmachine

 M. Aalbers, P.G.J. ter Horst, M.L. Hijmering, 
A.J. Spanjersberg en W. Hospes
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