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In een kleine pilotstudie onderzochten Stuijt en col-
lega’s drie door een apotheker geïnitieerde interventies 
gericht op de zorg voor Parkinsonpatiënten. De auteurs 
toonden aan dat deze specifieke zorg van meerwaarde kan 
zijn voor de therapietrouw en het aantal geneesmiddelgere-
lateerde problemen zou kunnen beperken.

In totaal namen weinig patiënten (23) deel aan deze stu-
die. Relatief veel patiënten voldeden wel aan de inclusiecri-
teria, maar konden of wilden niet meedoen. De interventie 
bestond uit de volgende onderdelen, die in volgorde werden 
toegevoegd aan de gebruikelijke zorg: het verstrekken van 
geneesmiddelen via baxterzakjes (unit dose packaging), een 
herinnering aan het innamemoment van de Parkinson-
medicatie en een medicatiereview. Uitkomsten waren onder 
andere therapietrouw, stoornissen in motorische functies en 
geneesmiddelgerelateerde problemen. De resultaten lieten 
zien dat de combinatie van deze drie interventies de thera-
pietrouw verbeterde ten opzichte van de gebruikelijke zorg.

Met deze pilotstudie laten de onderzoekers zien dat de 
apotheker een belangrijke rol kan spelen bij de zorg voor 
complexe patiënten. Ze hebben hiervoor bij een moeilijke po-
pulatie onderzoek gedaan. Een interessante bevinding was dat 
de resultaten pas significant werden bij de derde interventie: 
de medicatiereview. Dit lijkt te suggereren dat de apotheker 
in deze stap een belangrijke bijdrage levert aan de zorg voor 
deze patiënten. Interessant punt voor verder onderzoek is of er 
specifieke patiënten, geneesmiddelen of geneesmiddelgerela-
teerde problemen zijn aan te wijzen waar de meerwaarde van 
de apotheker het meest duidelijk naar voren komt.  
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