
REFERATEN

NEDERLANDS FARMACEUTISCH ONDERZOEK IN DE INTERNATIONALE LITERATUUR

Auteur Jeroen van de Pol

Valrisico’s zijn multifactorieel en valpreventie behoeft 
daarom een multidisciplinaire aanpak. Apothekers 
kunnen hierbij een belangrijke rol spelen voor wat be
treft het valrisico bij medicatiegebruik. Op dit moment 
zijn apothekers echter beperkt betrokken bij valpre
ventie. Dit terwijl de samenwerking met apothekers 
vaak als positief ervaren wordt door andere zorgpro
fessionals.
Gemmeke et al. hebben daarom onderzoek gedaan 
naar de perceptie van eerstelijns zorgverleners (fysio
therapeuten en verpleegkundigen) betreffende samen
werking met de apotheker in het kader van valpreven
tie. Vanuit zes focusgroepen is gevonden dat deze 
eerstelijns zorgverleners ruim aandacht besteden aan 
valpreventie. De eerstelijns zorgverleners staan open 
voor samenwerking met apothekers rondom valpre
ventie, gezien zij verwachten dat hiermee de zorg 
voor de patiënt beter wordt. Zo ervaren de eerstelijns 
zorgverleners bijvoorbeeld onvoldoende kennis be
treffende medicatiegebruik en valrisico, maar tevens 
welke acties ondernomen kunnen worden zodra dit bij 
een patiënt is geïdentificeerd. De apotheker heeft 
deze expertise wel en kan hierbij helpen. 

De eerstelijns zorgverleners geven aan dat deze be
perkte samenwerking voortkomt uit onder meer een 
beperkte samenwerking in algemene zin en daardoor 
ook beperkt contact met de apotheker. De betreffen
de zorgverleners vinden het daarom lastig inschatten 
wanneer consultatie met een apotheker waardevol is. 
Eerstelijns zorgverleners vinden het daardoor ook las
tig in te schatten wat de rol van de apotheker rondom 
valpreventie exact is.
De onderzoekers concluderen dat eerstelijns zorgver
leners gemotiveerd zijn om de samenwerking met 
apothekers rondom valpreventie op te zetten, maar 
dat er in de praktijk behoefte is aan duidelijke afspra
ken, goede communicatie en rolverdeling tussen alle 
betrokken disciplines. 
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