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Interventies

In deze aflevering van het PW Wetenschappelijk Platform treft u een 
aantal artikelen aan op het vlak van resultaatmeting na gerichte 
interventie op het gebied van de farmaceutische patiëntenzorg.
Verweij e.a. laten zien dat door middel van supervised drug rounds op 
afdelingen interne geneeskunde en algemene chirurgie de risico-
inventarisatiescore daalt. De risico-inventarisatiescore is een 
product van de frequentie en de ernst van een (potentiële) fout.  
De auteurs geven aan dat het gaat om een relatief eenvoudige 
interventie. De vraag blijft echter welk tijdsbeslag deze interventie 
gaat nemen. De auteurs beschrijven dat de resultaten voortkwamen 
uit “observaties tijdens een volledige dag- en avonddienst op een 
doordeweekse dag”. Dit zou kunnen betekenen dat er fulltime een 
medewerker bezig is met de supervised drug rounds. Dat maakt de 
resultaten niet minder interessant, maar vertaalbaarheid en 
realisatie op continue basis mogelijk lastiger.
Engel-Dettmers e.a. geven in hun artikel aan dat een eenvoudige 
interventie als het versturen van een brief aan de behandelend arts 
met een advies rond stoppen of afbouwen van benzodiazepinen tot 
een fors effect leidt. Op zich hebben we dat resultaat al vaker gezien 
bij dit type interventie, maar Engel-Dettmers e.a. hebben een 
populatie psychiatrische patiënten binnen GGZ-instellingen 
geïncludeerd. Deze patiënten zijn bij eerdere onderzoeken geëxclu-
deerd. Op voorhand zou verwacht worden dat voor de GGZ-populatie 
met deze eenvoudige interventie een zeer bescheiden effect 
gerealiseerd kan worden. Een mooi voorbeeld van een praktijk-
onderzoek met een eenvoudige interventie maar klinisch relevante 
uitkomsten.
Beide artikelen geven interessante ideeën voor het uitvoeren van 
interventies, soms voor populaties die niet direct als kansrijk 
beschouwd worden voor het slagen van de interventie. Wie weet  
kan een van u de resultaten op korte termijn bevestigen door eigen 
onderzoek op deze plaats te rapporteren.

Eric van Roon
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