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Herkenning van mogelijke bijwerkingen door thuiszorgmedewerkers

Adrianne Faber

Door hun positie ‘achter de voordeur’ zouden thuiszorg-
medewerkers een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan 
het vroeg signaleren van medicatiegerelateerde problemen 
bij ouderen. Sino e.a. beschrijven een observationeel onder-
zoek onder thuiszorgpatiënten waarin werd onderzocht of 
thuiszorgmedewerkers signalen en symptomen herkennen 
die duiden op een mogelijke bijwerking van medicatie.

Tijdens een routine-huisbezoek vulden thuiszorgmede-
werkers een gestandaardiseerde observatielijst in met signa-
len en symptomen van mogelijke bijwerkingen van medica-
tie, zoals gastro-intestinale problemen en bloedingen, 
verstoorde elektrolytenbalans, nier- en hartfalen, digoxine- 
intoxicatie, obstipatie, verstoorde diabetescontrole en vallen. 
Een getrainde thuiszorgverpleegkundige nam daarna bin-
nen twee weken een uitgebreid interview bij de patiënt af 
over de medicatie en het vóórkomen van signalen en symp-
tomen uit de observatielijst. De uitkomsten van dit inter-
view werden, samen met het actuele medicatie overzicht, 
voorgelegd aan een expertpanel van apothekers en artsen.

De thuiszorgmedewerkers merkten 234 signalen en 

symptomen op bij 115 thuiszorgpatiënten. Hiervan 
beschouwde het expertpanel de helft (49,6%) als mogelijk 
medicatiegerelateerd. Observaties van duizeligheid (64,1%), 
slaperigheid (53,3%) en wegrakingen (71,4%) werden het 
meest aan medicatie gerelateerd. Bij 17 van de 20 gemelde 
valincidenten werd een relatie met medicatiegebruik moge-
lijk geacht. De specificiteit van de observatielijst was hoog: 
variërend van 0,70 (betrouwbaarheidsinterval 0,61-0,77) 
tot 0,97 (betrouwbaarheidsinterval 0,95-0,98).

De auteurs concluderen dat door het invullen van een 
gestandaardiseerde observatielijst thuiszorgmedewerkers 
een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het vroegtijdig 
herkennen van mogelijke bijwerkingen van medicatie.
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Invloed van lithium op calciumhomeostase

Adrianne Faber

Het is bekend dat lithium de calciumhomeostase kan 
veranderen door beïnvloeding van de renale klaring van cal-
cium en mogelijk ook door verschuiving van de drempel 
voor secretie van parathormoon (PTH). Dit kan zich uiten 
in hypercalciëmie en hyperparathyroïdie. Het is onduidelijk 
in hoeverre dit bij oudere lithiumgebruikers optreedt. In  
een dwarsdoorsnede-onderzoek onder 111 psychiatrische 
patiënten (gemiddeld 75 jaar) die een lithiumpoli bezoch-
ten, werd gekeken of er een verband was tussen de duur van 
het lithiumgebruik en de calciumspiegel (gecorrigeerd voor 
albumine), 24-uurs-calciumexcretie (in urine) en PTH- 
spiegel, alle gecorrigeerd voor nierfunctie en vitami-
ne-D-spiegel. Ook werd nagegaan wat in deze groep de  
prevalentie was van hypercalciëmie (>2,55 mmol/L) en  
verhoogde PTH-spiegel (>6,8 pmol/L).

Er werd géén significant verband gevonden tussen de 
duur van het lithiumgebruik en de calciumspiegel, de 
PTH-spiegel of de 24-uurs-calciumexcretie. Bij 3 patiënten 
(2,7%) was sprake van hypercalciëmie en bij 54 patiënten 

(49%) werd een verhoogde PTH-spiegel gemeten. Onver-
wacht werd een significant negatief verband gevonden tus-
sen de duur van het lithiumgebruik en de vitamine-D-spie-
gel. Onder de 40 patiënten die lithium al meer dan tien jaar 
gebruikten, was bij 77% sprake van een vitamine-D-defici-
entie (<50 nmol/L).

Zowel vitamine-D-deficiëntie als verhoogde PTH-spie-
gels kunnen verband houden met stemmingsstoornissen en 
cognitieve achteruitgang bij ouderen. Daarom adviseren de 
auteurs om hierop actief te screenen bij oudere lithiumge-
bruikers, ook in geval van normale calciumspiegels.
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