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Medicijnen werken niet als je ze verkeerd gebruikt. Een
open deur, maar toch is het niet eenvoudig om ervoor
te zorgen dat ze wél goed gebruikt worden. Elk jaar
tijdens het internationale espacomp-congres komen
zorgverleners en onderzoekers bijeen om hierover te
praten. Innovatieve oplossingen om therapietrouw te
meten komen voorbij, zoals blisters die registreren of de
tablet wordt uitgedrukt en buikpleisters die registeren
of een capsule met chip daadwerkelijk geslikt wordt.
Hoezo “big brother is watching you”? Maar dat terzijde.
Ook interventies zoals de memo- en tsb-aanpak
komen voorbij. Maar het blijkt nog niet zo makkelijk
om een succesvolle interventie te implementeren in
de dagelijkse praktijk en onderdeel te laten worden
van ‘standaardzorg’. Onderzoekers moeten daar
meer aandacht aan besteden, maar ook partijen
als zorgverzekeraars en overheid doen er goed aan
effectieve interventies op te pakken.
Een punt van aandacht is dat veelal verschillende
zorgverleners betrokken zijn bij de patiënt zonder
daadwerkelijk samen te werken. We zouden toe
moeten naar interdisciplinaire samenwerking waarbij
de zorgverleners intensief met elkaar samenwerken
om samen de patiënt beter te maken. Want één schakel
in de keten kan nog zo zijn best doen, maar als de
volgende schakel niet aansluit, zal het effect lang niet
optimaal zijn.
Neem als voorbeeld de implementatie van de richtlijn
medicatieoverdracht. Een ziekenhuis kan goed zijn
best doen om de ontslagmedicatie duidelijk over te
dragen, maar dat is niet voldoende als de eerste lijn er
vervolgens weinig mee doet …

