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Langs de piramides

Dia 1
Geachte rector magnificus, leden van het college van bestuur VU, leden van de
raad van bestuur Amsterdam UMC, directoraat VUmc School of Medical
Sciences, collega’s, patiënten, studenten, vrienden en familie
Een verhaal kun je opbouwen om aan het eind tot een conclusie te komen. Je
kan ook met de deur in huis vallen en beginnen met je conclusies.

Dia 2
1 gaat over de patiënt en medicatieveiligheid en 2 gaat over de voorschrijver en
over leren. 3 is een stijlfiguur.
Het is niet onverwacht met de invulling van deze leerstoel onderwijs en
opleiden in de klinische farmacologie en farmacotherapie dat het hier over zal
gaan. In de komende 40 minuten neem ik u mee naar mijn werkterrein,
zuurstofrijk en veel piramides.

Dia 3
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In de eeuwenoude traditie van een oratie staat er een bevlogen iemand,
meestal een man, maar gelukkig ook steeds meer een vrouw, die zijn verhaal
zendt naar een doodstil publiek dat meestal na 15 of hooguit 30 minuten
afhaakt. Het is al een uitdaging om een collegezaal met zeer gemotiveerde
geneeskunde studenten 40 minuten lang te boeien. Laat staan een zaal met
veel variatie in achtergrond en interesse.
Dia 4 Daan en Theo

Daan, mijn zoon, met een puberbrein dat met veel bezig is behalve met
medicatie (althans dat neem ik aan..) tot Theo de Vries, mijn voorganger met
bijnaam: Godfather van het farmacotherapieonderwijs.
Het traditionele hoorcollege, dames en heren, heeft zijn beste tijd gehad.
Dia 5

Tegenwoordig zitten de studenten verscholen achter hun laptop, smartphone
of tablet en bij groeiende desinteresse biedt hun beeldscherm meer.
Er zijn allerlei theorieën hoe je onderwijs aantrekkelijker kunt maken. Behalve
een goede inhoud en opbouw van je verhaal speelt ook gevoel voor theater.
Zo leerde ik op een cursus theatertechnieken voor presentaties dat het beter is
om als spreker wat rond te lopen dan stil te staan maar helaas staan de
ceremoniële regels dat hier niet toe.
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Ron Berk, Johns Hopkins University, merkte dat zijn colleges over statistiek
onvoldoende impact hadden bij de studenten. Hij gooide het over een andere
boeg.
Video 6 Ron Berk
Activerend onderwijs, de student mee laten denken en doen. Het toverwoord
is interactief. Liefst wil de luisteraar een mening vormen, er over
communiceren en daarna feedback krijgen, het tweede toverwoord.
Men zegt dat er een tijdspanne is van maximaal 18 min, duur van een Ted talk.
In Japan is de methode Pecha kucha ontwikkeld: 20 dia’s, elk 20 seconden
verschijnt er een plaatje (zonder tekst) die het verhaal illustreert, in totaal 6
min 40.
Of nog korter… een ‘elevator pitch’ waarin je je idee lanceert in ‘n paar
minuten. Sterre de Boer, geneeskunde student, ging vloggen om een nieuw
project te presenteren
Video 7 vlog
Onderwijskundig is een vlog eigentijds spreekt de student aan. Sterre moet zich
voor haar vlog goed verdiepen in het onderwerp en het is leren door te doen.
We bevinden ons in een transitie van het klassieke leren uit boeken naar leren
van een beeldscherm. Veel colleges worden ondersteund met Youtube, ik ga u
nog meer videofragmenten laten zien.
Een speciale toepassing hiervan is Cinemeducation, een combinatie van cinema
en medical education. Een illustratie van een stevig staaltje farmacotherapie
komt uit de klassieker Awakenings. Dr Robin Williams gelooft in de response op
dopamine bij de Parkinson patiënt Robert de Niro in coma.
Video 8 Awakenings
We moeten het docenten vragen met een natuurtalent voor onderwijs geven.
Als je het Jos Kooter vraagt, mijn collega die jarenlang keer op keer de docent
van het jaar prijs wint zegt hij ‘aandacht geven en een krijtje’. Er moet
informatie van de docent naar het publiek/de student maar iedereen herkent
het geestdodende effect van de monoloog (mogelijk nu ook..). Uw brein wordt
geactiveerd als ik zou vragen: hoe vindt u dat een oratie zou moeten worden
gegeven? Of het gebruik van een app op uw telefoon waarmee u vragen van
mij kan beantwoorden of kunt twitteren die dan op het scherm verschijnen. De
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verhouding tussen passieve kennisoverdracht en actieve kennisvergaring
verschuift meer en meer naar het laatste.

Dia 9
We gaan van ‘docent centraal’ ,met colleges, verplichte leerstof en rolmodelfunctie steeds meer naar
Dia 10

‘student centraal: eigen leertaken, zelfsturend leren, competenties opbouwen
en feedback krijgen.
Door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag staat de leermeester-gezel
theorie centraal in medisch onderwijs; de ervaren dokter vertelt of
demonstreert de junior hoe het zit.

Dia 11
Zoals dr. Tulp aan deze chirurgijns in 1632.
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Iedereen heeft zijn grote voorbeeld, zijn rolmodel. Ik had er 2 tijdens mijn
studie, beiden opvolgers van prof Borst uit de Amsterdamsche school.

Dia 12
Zittend op een wit houten stoeltje in een fraaie oude collegezaal in het
Binnengasthuis luisterde ik als student met open mond en groeiend
enthousiasme op de vrijdagochtend naar de colleges van prof. Tontin van
Leeuwen. Altijd met een patiënt, met interactie en met een krijtje. Met passie
voor de interne geneeskunde en compassie met de patiënt.

Dia 13
Later tijdens colleges in het WG en mijn eerste coschappen in het toen nog
gloednieuwe AMC leerde ik professor Johan Vreeken kennen. Diep onder de
indruk was ik van zijn zo heldere manier van denken en formuleren. Hij leerde
me de logica en complexiteit van klinisch redeneren. Een originele denker en
een inspirerende leermeester.
Prof van Leeuwen eindigde zijn inaugurele rede op 2 maart 1970 met als titel
“de internist en de student” met: “dit was een slecht college; opgelezen, geen
patiënt aanwezig en geen tijd voor discussie”. Er zijn helaas colleges die een
halve eeuw later nog steeds zo worden gegeven. Alhoewel er wel veel is
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veranderd. Kleinschalig en flipped classroom; thuis het college vanaf je PC
volgen en in de klas het huiswerk maken.
Klassiek is een studie uit 2011 in Science waarin het onderwijs door een
vooraanstaande hoogleraar werd vergeleken met een junior docent. Over
hetzelfde (natuurkundige) onderwerp.

Dia 14
U ziet hier op de x-as de uitslag op de toets en op de y-as het aantal studenten.
De meeste studenten scoorden met de toets bij de junior (in zwart) hoger dan
bij de senior (in grijs). Het werd verklaard door het frontale/passieve karakter
van het college van de senior vergeleken met het veel actievere en interactieve
college door de junior.
Tijd voor de eerste piramide.
Dia 15
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Deze leerpiramide werd bedacht in de jaren ‘60 in Maine, VS. Het model
suggereert dat het onthouden van het geleerde slechts 5% is bij een college
(zoals dit) en oploopt naarmate er mee zelfwerkzaamheid is. Dit model is nooit
getoetst (is ook moeilijk te toetsen) Er is dus geen bewijs dat het zo is maar er
lijkt een kern van waarheid in te zitten.
We merken in onze Masterclass Farmacotherapie dat onderwijs voor en door
studenten werkt, het zogenaamde ‘near-peer teaching’. Niks leert beter dan je
als student-docent zelf voor te bereiden op het geven van een les.
Miller draaide in 1990 de piramide om.
Dia 16

Hij identificeerde 4 niveaus die we ook in de geneeskunde opleiding terug zien;
kennis opdoen, deze toepassen bv. in practica, het laten zien in de co-schappen
en het zelf doen uiteindelijk als semiarts en arts.
Wat er beklijft van iets dat wordt geleerd, bepaalt (bewust of onbewust) de
lerende zelf. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Naar analogie van
personalized medicine, therapie op maat zou je dat kunnen verwoorden als
personalized education, onderwijs op maat. De student kiest de vorm die het
beste bevalt; thuis achter de PC, luisterend naar een podcast onderweg. Een
iBook in de trein. Een hoorcollege, samen met medestudenten in een
werkgroep. Of in de klinische praktijk, geïnspireerd door een supervisor. En
natuurlijk een boek. Maar studenten kopen minder studieboeken. Ze
gebruiken commerciële samenvattingen die goedkoper zijn en minder tijd
kosten. Veel informatie wordt gevonden op het internet. Dat roept de vraag
op: hoe valide de informatie is op internet? Internet en media geven ruis door
te veel mening en weinig feit. Een mooi initiatief van collega’s is doktermedia.nl
die nuance en duiding bij medisch nieuws geeft op hun website maar ook in de
media. Universiteiten zouden een rol moeten spelen in die validatie/verificatie
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om te voorkomen dat academische vorming tot kwakademische vorming
verwordt en men elkaar nakwaakt.
Dia 17

Zo is het ook belangrijk dat we studenten leren over de invloed van de
farmaceutische industrie bij studies en de commerciële verleidingstechnieken
om hun middel voor te schrijven. Niet door ze te weren maar door te leren. Een
voorbeeld: Ik kreeg het voorstel van een farmaceutisch bedrijf om een door
hen ontwikkelde e-learning over geneesmiddelonderzoek te gebruiken in ons
onderwijs. De e-learning zag er fraai uit maar riep natuurlijk meteen de vraag
op: is hier sprake van wetenschappelijk gevalideerde informatie of is het
commercieel gekleurd? We hebben de e-learning aan de studenten
gepresenteerd met als opdracht: waar is er sprake van farma- beïnvloeding?
De studenten hebben de e-learning in de evaluatie afgekeurd. Zij hebben een
plan gemaakt hoe je dit onderwerp wel kunt onderwijzen. Een mooi voorbeeld
van student gestuurd onderwijs. De student creëert zelf het onderwijs en leert
van het creëren.
Onderwijs is in beweging en het is mijn ambitie om innovaties te bedenken en
te onderzoeken. Zoals onze studentenpoli waar bij de student al vanaf het
eerste jaar in een team met 2 medestudenten patiënten ziet en een plan
maakt.
Video 18 stupo

9

In dit unieke concept krijgt de jonge geneeskundestudent vroeg te maken met
echte patiëntenzorg, leert werken in een team en voelt de
verantwoordelijkheid. Een concept dat enigszins dwars staat op de piramide
van Miller dat je in je opleiding moet groeien in je verantwoordelijkheid van
weten naar doen, eerst op papier dan met een simulatiepatiënt naar
uiteindelijk een echte patiënt waar je eerst naar mag kijken op een krukje naast
de supervisor om pas kort voor je artsenbul zelf een plan te mogen maken. We
merken dat juist deze prikkel om zelf patiënten te zien en een beleid te maken
een enorme boost is voor de intrinsieke motivatie en hopelijk leidt tot een
steilere leercurve en betere voorschrijvers.

Dia 19
Tim Schutte promoveerde recent bij ons met onderzoek naar dit concept.
Patiënten en begeleidend artsen waren tevreden over de kwaliteit van zorg aan
de studentenpoli. En studenten vonden het leuk en leerzaam.
Jeroen van Merrienboer uit Maastricht, noemt het self-regulated learning . De
student leert in een ware context, van laag naar hoog complex, van veel
ondersteuning naar weinig ondersteuning.
Dia 20
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Dit zelfgestuurde leren is bij de opleiding tot arts een belangrijke competentie
geworden. Maar om zelfgestuurd te leren leren, is wel intensieve begeleiding
nodig.
Het zijn mooie ambities maar vraag studenten, ook zeer gemotiveerde zoals
geneeskunde studenten, wat hen aanzet tot studeren dan is het toch vaak het
tentamen, de toets. Zoals collega Jamie Coleman uit Birmingham het zei: “Grab
the students by the tests and their hearts and minds will follow”.
Onderzoek van onderwijs
Nog een piramide
Dia 21

Kirkpatrick beschreef 4 niveaus waarop je medisch onderwijs kunt evalueren.
Niveau 1: zijn de studenten tevreden? Niveau 2: hoe presteren ze bij een toets?
Niveau 3: hoe leren ze in de praktijk? En het hoogste niveau 4: levert beter
onderwijs ook betere zorg op ?
De sectie farmacotherapie heeft als missie: betere zorg door beter onderwijs.
daartoe moet je je onderwijs onderzoeken.
Een essentiële vraag is: Hoe komen voorschrijvers, meestal dokters tot een
geneesmiddelkeuze?
Patiëntenzorg is vaak complex en vereist klinisch redeneren. Veel aandacht is
er in de praktijk maar ook in het onderwijs voor diagnostisch redeneren maar
veel minder voor therapeutisch redeneren.
Essentieel is het maken van keuzes, liefst de goede. Dat kun je volgens Daniel
Kahneman, psycholoog en schrijver van het boek ‘Thinking fast and slow’ op 2 voor ieder herkenbare- manieren doen. Langzaam en rationeel, in stappen en
alle voor- en nadelen afwegend. Veel vaker, zeker in deze tijd met veel prikkels
per minuut verloopt besluitvorming snel, intuïtief. Gebaseerd op herkenning
van patronen door eerdere ervaringen, deze patronen worden in de
geneeskunde ‘illness scripts’ genoemd. Deze snelle besluitvorming wordt
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beïnvloed door cognitief gemak, van nature kies je liever voor iets makkelijks
dan moeilijks. En wordt gekleurd door emotie: op zoek naar erkenning van je
collega of waardering van je patiënt kies je wat zij zouden willen. Ook socioculturele factoren spelen een rol; de voorschrijver volgt de standaard binnen
zijn groep.
Maar… we leren de studenten iets anders, nl. de langzame weg; 6 stappen voor
het maken van een keuze, rationeel alles afwegend. De vraag doemt op:
moeten we ze ook deze snelle weg aanleren? En zo ja, hoe?
Eugene Custers uit Utrecht onderzocht het aanleren/verrijken van ‘illness
scripts’ in tweedejaars studenten door klinisch redeneren te oefenen met
casuïstiek en zag een positief effect.
Dia 22

Jelle Tichelaar, de onderwijscoördinator van onze sectie promoveerde in 2016
op de waarde van leren in context. Hij werkte o.a. de Therapy script hypothese
uit. U herkent in dit schema (klik-klik) de 2 denkpaden van Kahneman:
langzaam en analytisch versus snel en non-analytisch. En met de tijd bouwt de
voorschrijver een ‘therapy script’ op.
Jelle veronderstelt dat therapy scripts (als onderdeel van illness scripts)
aangeleerd kunnen worden aan studenten die al vroeg in context- dus met
echte patiënten en met verantwoordelijkheid- leren door te doen.
We gaan van de studentenpoli, via therapeutisch redeneren naar het
farmacotherapiecurriculum.
David Brinkman, die net als Tim uit onze groep recent promoveerde,
onderzocht de leerplannen voor farmacotherapie in 85 universiteiten, verdeeld
over 27 Europese landen.
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Dia23
Wat blijkt? Het onderwijs is vaak van matige kwaliteit. Weinig tijd voor
farmacotherapie, verouderde leervormen en de studenten zijn aan het einde
van hun opleiding niet klaar om effectief en veilig voor te schrijven. We
ontwikkelden met Europese docenten eindtermen in de farmacotherapie met
meetbare uitkomsten voor het onderwijs. Met als doel om een Europese toets
te ontwikkelen voor rationeel voorschrijven. Voor NL is er nu een landelijke
eindtoets Medicatieveiligheid voor basisartsen. Idealiter wordt er bij het
afstuderen om een voorschrijfbevoegdheid gevraagd. De voorschrijver wordt
weliswaar in de dagelijkse praktijk ondersteund in het EPD met
waarschuwingen en zo nodig gecorrigeerd door de apotheker. Maar zoals Bob
Vander Stichele, huisarts en farmacoloog uit Gent het formuleerde: Het
volstaat niet om met een veiligheidsgordel rond te rijden als men het rijexamen
niet heeft gehaald.
En omdat samenwerking tussen arts, verpleegkundige en apotheker belangrijk
is zijn we op de ouderenpoli VUmc gestart met het onderzoeken van de
meerwaarde van interprofessioneel leren. We laten verpleegkunde-, farmacieen geneeskundestudenten samen een medicatiebeoordeling doen.
Video 24 IPE
Dia 25
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En nu van de student naar de patiënt. En in het bijzonder de patiënt die een
geneesmiddel krijgt voorgeschreven. U zal denken: Hoe moeilijk kan het zijn ?
Er is aandoening A ; je geeft daarvoor middel B.
Laat ik u meenemen naar de spreekkamer. Hier zit mevrouw van A. Zij slikt met
regelmaat ibuprofen voor rugpijn en u overweegt een
maagbeschermingstablet.
De mate van complexiteit van een geneesmiddel voorschrijven wordt door 4
factoren bepaald. De voorschrijver, de patiënt, het geneesmiddel en de
communicatie.
Soms is het makkelijk: hr. B is jong, gebruikt geen medicijnen, heeft geen
ziektes of allergieën en krijgt nu een longontsteking hij krijgt middel A
amoxicilline.
Maar vaker is het complex. Mw. van A is oud, heeft veel pillen, heef veel ziektes
en daardoor veel behandelaren en heeft een uitgesproken mening: wil geen
chemische rommel in haar lijf…
I De voorschrijver
Voorschrijven gaat over keuzes maken. De aanname is dat we rationele keuzes
maken gebaseerd op feiten maar de werkelijkheid is dat de keuzes vaak
irrationeel zijn. Beinvloed door factoren als gewoonte, ’ik geef altijd middel B
voor A, íedereen in mijn groep geeft middel B, ook wel ‘prescribing etiquette’
genoemd, ‘ik hoorde een overtuigend verhaal over middel A op een (farma
gesponsored symposium)’, bij de vorige patiënt werkte middel A prima (de z.g.
‘last case bias’) of onder druk van de patiënt die middel A wil of juist niet wil
nemen.
Natuurlijk is er ook een rationele afweging. Deze komt uit de richtlijn, als deze
er is. Is het aangetoond dat een maagbeschermer zinvol is bij iemand die
ibuprofen slikt?
Dia 26
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Hier ziet u de piramide van klinisch bewijs. In de basis dierexperimenteel bewijs
in de top het hoogste bewijs de RCT; de vergelijkende trial in patiënten. Of nog
beter de metanalyse van alle RCT’s over het onderwerp. Maar vaak is dat
bewijs er niet en is de richtlijn een opinie van een groep experts.
Welke richtlijn neem je? De Nederlandse of een internationale richtlijn? Is de
richtlijn up-to-date? Heb je tijd om de richtlijn te lezen?
Chiel Bakkum in onze groep ontwikkelde de app Drugchoice als
beslisondersteuning dat je een vorm van ‘Smart prescribing’ zou kunnen
noemen.
Video 27 Drugchoice
Wordt er in de richtlijn een advies voor een middel gegeven of voor een groep
middelen. Welke kies je dan? Vaak is er geen vergelijkend onderzoek voor het
ene of andere middel.
II De patiënt
Geldt de aanbeveling ook voor mw. van A.? Er kunnen veel redenen zijn
waarom het middel niet geschikt is voor mw. van A. Ze heeft een slechte
nierfunctie, het middel vermindert de werking van andere middelen, er kan
sprake zijn van CYP 2C19 polymorfisme, door haar genetisch profiel breekt ze
het middel te snel af (waardoor onwerkzaam) of te langzaam (waardoor meer
bijwerkingen). Vrouwen kunnen andere bijwerkingen ervaren dan mannen. Zo
wordt personalised medicine, therapie op maat een essentiële maar steeds
complexere afweging.
Dia 28

Daarnaast is het belangrijker om te weten wat voor soort patiënt de ziekte
heeft dan wat voor soort ziekte de patiënt. Deze uitspraak deed sir William
Osler meer dan een eeuw geleden. Dit belang van de patiënt boven zijn ziekte
kreeg recent een nieuwe naam Personomics. Het gaan slikken van de
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maagbeschermer hangt af van de context en achtergrond van mw. van A. Hoe
gemotiveerd is zij? Ziet ze het belang in? Therapietrouw hangt af van veel
factoren waaronder sociaaleconomische status, culturele afkomst. Inzicht in
diversiteit is belangrijk in onze multiculturele patiëntenpopulatie.
III geneesmiddel
Met het vrijvallen van een patent na 15 jaar komen veel z.g. generische
middelen voor een veel lagere prijs dan het merkmedicijn op de markt. Helaas
is de kwaliteit van deze middelen, meestal afkomstig van farmagiganten uit
India en China niet altijd gegarandeerd. Voorschrijvers moeten daarom alert
zijn en melden aan de apotheek als de maagbeschermer bij mw. van A minder
goed werkt of meer bijwerkingen geeft.
Geld speelt een rol. Gelimiteerde budgetten hebben invloed op keuzes voor
dure geneesmiddelen. Maar ook bijbetaling door patiënten heeft impact op
therapietrouw.
Ieder geneesmiddelgroep kent karakteristieke elementen bij voorschrijven.
Hoe gaat het bv. met voorschrijven van antibiotica?
Dia 29

De piramide staat in dit geval symbool voor de wisselwerking tussen
antibioticum, patiënt en bacterie, de kwade die je wil bestrijden. Maar het
antibioticum heeft ook effect op de goede bacteriën tussen mond en anus. We
zijn helaas nog niet zo ver dat we het antibioticum alleen naar de plaats des
onheils kunnen sturen, bv de long bij een longontsteking. Alhoewel de groep
van Ben Feringa, de Nobelprijswinnaar chemie uit Groningen wel moleculen
weet te activeren onder invloed van warmte. Dit zou een perfecte vorm van
targeting kunnen zijn in de toekomst aangezien het bij een infectie altijd
warmer is.
Bij de keuze voor het juiste antibioticum gaat het om de kwade doden en de
goede intact houden. Overbehandeling en daarmee stijgende resistentie dreigt
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doordat er meer zorg is bij de voorschrijver om bij koorts of een positieve
kweek niet te behandelen(‘heb ik iets gemist?’), dan de zorg voor bijwerkingen
(‘hoort er bij..’)
Hoe maak je voorschrijvers meer bewust van verstandig voorschrijven? De
microbiologen helpen, het A team helpt. Onderwijs is een belangrijke pijler in
het antibiotic stewardship programma om het voorschrijven van antibiotica te
optimaliseren en hiermee resistentieontwikkeling te voorkomen. Wij hebben
een e-learning gemaakt voor de dokters die beginnen in de kliniek.
Maar naast kennisverhoging gaat het ook om gedragsverandering.
Met Jonne Sikkens ,arts en psycholoog, hebben we gedrag onderzocht. Hij zal
dit jaar zijn proefschrift verdedigen met veelzeggende titel: The role of
behavior in antimicrobial prescribing; are we only human after all?
Dia 30

In de DUMAS studie laat hij zien dat met participatie van de voorschrijvers het
gepast antibiotica voorschrijven met 13 % verbetert. U ziet dat op deze dia.
Links allerlei afdelingen en hun % gepast voorschrijven rond de 63% . Na de
interventies is dit gestegen naar rond de 76 % . Het werd bereikt door samen
met de voorschrijvers de interventies te bedenken en door te voeren. Zoals de
chirurg die ging inzien dat zijn adagium Augmentin is goed voor elke infectie
niet helemaal ‘stewardship proof’ was. Een variant op zelfsturend leren!
En tot slot
IV de communicatie
Communicatie met de patiënt en communicatie met andere zorgverleners.
Uitleg over risico’s is altijd lastig ,voor dokter en patiënt. Mw. van A wil maar 2
dingen weten. Helpt de maagbeschermer haar maagzweren/bloedingen te
voorkomen? En wat is haar kans op bijwerkingen.
U kan haar uitleggen dat 50 mensen een PPI moeten slikken om 1 maagzweer
te voorkomen (the number needed to benefit) en dat 50 mensen die PPI’s
slikken er 2 bijwerkingen krijgen (the number needed to harm). Maar wat zegt
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dat mw v A? uiteindelijk is the number needed to treat in de spreekkamer altijd
0 of 1.
Gelukkig is follow up een belangrijk middel om de balans werking/bijwerking te
evalueren.
Over communicatie met collega’s zo meer.
Ik hoop duidelijk te hebben gemaakt dat geneesmiddelen voorschrijven meer is
dan kookboekgeneeskunde waar je voor ziekte A pil B geeft. Frank Koerselman
schrijft in zijn boek Wie wij zijn: Therapie is een balans van geborgenheid en
autonomie. In dit tijdperk van autonomie en zelfredzaamheid moeten we deze
geborgenheid, deze rol als de expert die steun verleent aan de kwetsbare
andere niet uit het oog verliezen.
Want de nabije toekomst ziet er mogelijk zo uit:
Dia 31

Mw. v A’s Health app adviseert een maagbeschermer omdat ze ibuprofen
gebruikt. Ze krijgt uitleg en bestelt dit op een website. Het poli contact bestaat
uit een facetime consult met de verpleegkundig specialist. De arts en apotheker
zijn niet meer in beeld. Dan krijgt Mw. v A last en googlet de bijwerking en het
middel op internet. Deze zoekdata komen in een grote database en zo vinden
postmarketing analyses plaats van bijwerkingen. Ze leest op een website dat
haar bijwerking niet bij 2 op de 50 maar bij 2 op 10 mensen voorkomt….
Dia 32
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Het wordt wel big data’s big potential genoemd. Met een goede vraagstelling
kan informatie op internet veel opleveren. Analyses van zoektermen op Google
geven zo inzicht in het voorkomen van bekende en nieuwe bijwerkingen van
een geneesmiddel.
Terug naar nu.

Dia 33
Wat is het probleem? 5 tot 10 % van alle ziekenhuisopnames hebben een
medicatie-gerelateerde oorzaak, waarvan bijna de helft te voorkomen blijkt.
Dia 34

Uit onderzoek van VWS is gebleken dat het aantal geneesmiddel-gerelateerde
ziekenhuisopnames bij 65-plussers is gestegen naar 49.000 in 2013. Deze
toename in opnames komt door de vergrijzing maar ondanks adviezen aan
huisarts en apotheek na het rapport in 2008 is het % medicatie-gerelateerd bij
65 plussers 10% gebleven . U moet dan denken aan o.a. vallen door
bloeddrukverlagers of slaappillen, bloedingen door antistollingsmiddelen en
electroliet/nierproblemen door plastabletten.
Dia 35
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Van alle zorg gerelateerde schade staat medicatie al meer dan 10 jaar op de
tweede plaats achter chirurgie. En wat u ook in de figuur ziet uit het Nivel
rapport van 2017 is dat het niet lukt medicatie-gerelateerde schade met de
jaren te doen dalen (i.t.t. chirurgie). Waarom niet?
I het Voorschrijfproces
Ik schetste u al het fout-gevoelige, complexe proces van voorschrijven.
Voorschrijvers zijn onvoldoende bewust van veilig voorschrijven en
onvoldoende farmacologisch getraind, en voelen zij zich niet altijd
verantwoordelijk voor álle medicatie van een patiënt. Zeker bij de oudere
patiënt met poly-poly farmacie. Veel artsen vinden ‘deprescribing’ lastig. Dit is
het onderbouwd stoppen of afbouwen van medicijnen, zeker als die door
anderen voorgeschreven zijn. Veel voorschrijvers vinden het moeilijk om af te
wijken van de richtlijn. James Mc Cormack uit Vancouver probeert deze
boodschap met muziek duidelijk te maken:
Video 36 polyfarmacie
II Het voorschrijflandschap

Dia 37
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Medicatie-gerelateerde schade heeft ook te maken met een veranderend
voorschrijflandschap. In de eerste lijn is de huisarts verantwoordelijk voor het
voorschrijven van medicatie. Daarnaast kunnen patiënten ‘over the counter’medicijnen als ibuprofen bij de drogist halen en medicijnen als Ritalin en Viagra
via het internet bestellen. In het ziekenhuis zijn veelal meerdere voorschrijvers
betrokken. Ook verpleegkundig specialisten schrijven zelfstandig voor. In een
verpleeghuis of andere zorginstelling valt het medicatiebeleid onder weer
andere collegae. Het medicatiebeleid van een patiënt met polyfarmacie kan
worden vergeleken met een schip met meerdere kapiteins (figuur). De vraag is:
wie bepaalt welke koers te varen en hoe zorgt men ervoor dat een verandering
van koers duidelijk is voor alle kapiteins? Door inadequate overdracht gaat het
niet zelden mis, waarop er gebeld of gefaxt moet worden om tot een eenduidig
medicatiebeleid te komen. Klik-klik.
Dia 38

Hoe zorgen we dat medicatie-gerelateerde schade daalt? Met 5 maatregelen
I Educatie
Voorschrijvers bewust maken van de risico’s van geneesmiddelen, ze leren
farmacologisch te denken en ze opleiden in goed voorschrijven. En met
innovatieve onderwijsmethoden studenten al vroeg in hun opleiding trainen in
rationeel voorschrijven.
II Medicatie review
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stelde in 2017 dat elke
polyfarmaciepatiënt (75 jaar of ouder, ≥ 7 geneesmiddelen en een verminderde
nierfunctie) jaarlijks door openbare apotheek of huisarts een
medicatiebeoordeling, een review hoort te krijgen. Maar slechts een fractie
wordt geselecteerd voor een review. Het review zorgt voor een reductie in
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voorschrijffouten maar veel studies laten onvoldoende verbetering zien in de
zorg, zoals minder heropnames.
Dia 39

In het VUmc bestaat sinds 3 jaar het F-team, het farmacotherapie-team. Dit
team heeft als doel om klinische voorschrijffouten te minimaliseren. Het is een
multidisciplinair team waar artsen en apothekers, vaak in opleiding tot klinisch
farmacoloog, aan deelnemen. En studenten doen mee in het team, passend in
het concepten learning by doing en team-based learning. Het team beoordeelt
rationeel voorschrijven, doet op verzoek klinisch-farmacologische consulten bij
hoog risico patiënten of geneesmiddelen en traint en ondersteunt
voorschrijvers in het uitvoeren van reviews.

Dia 40

En het team ontwikkelt digitale ondersteuning zoals apps, websites en elearnings.
Behalve zaalartsen en supervisoren wordt er per afdeling een verpleegkundige
betrokken met extra aandacht voor medicatie.
III De apotheker
Heeft een belangrijke rol bij het controleren van het voorschrijfproces, o.a.
voor doseringen en interacties. De Vereniging van Jonge Apothekers stelde
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recent voor in haar visiedocument dat artsen voortaan diagnoses stellen en de
apothekers de geneesmiddelen voorschrijven. Dit lijkt mij een brug te ver maar
een intensiever en laagdrempelig contact tussen voorschrijver en apotheker is
gewenst.
IV De patiënt meer ‘in the lead’
Goede patiënt-educatie en de patiënt (als mogelijk) meer regie geven in het
medicatiebeleid. De patiënt die antwoordt op de vraag Wat slikt u?: “een
kleine rode pil maar zou eigenlijk niet weten hoe die heet en waarvoor…”
behoort straks hopelijk tot de verleden tijd. Dat vereist goede communicatie:
uitleg over het waarom van nieuwe, gewijzigde en gestopte medicatie, en de te
verwachten bijwerkingen. En digitale ondersteuning bv een
farmacotherapeutisch kompas voor patiënten of de bijsluiter uitgelegd in een
kort filmpje zoals op kijksluiter.nl.
V Medicatie in the cloud
Onduidelijkheid over de actuele medicatie kan een bron van ergernis zijn in
1ste, 2de, 3de lijn en apotheek. Het LSP Landelijk schakelpunt is een goed
initiatief om te komen tot een centraal digitaal medicatieoverzicht maar privacy
regels maken een volledig en transparant overzicht niet altijd mogelijk. Als
straks de patiënt, voorschrijvers en apotheker kunnen inloggen zou dat een
verbetering van het voorschrijflandschap geven. Als daarnaast in dit overzicht
de motivatie is genoteerd waarom medicatie gestart of gestopt is zou dit veel
verwarring en inefficiënt overleg schelen over wijzigingen in medicatiebeleid
tussen de verschillende zorgverleners.
Met al deze maatregelen kunnen het aantal voorschrijffouten en medicatiegerelateerde heropnames dalen.
Dia 41

In de piramide van medicatiefouten bevinden zich bovenin de calamiteiten,
daaronder de incident meldingen door personeel, en daaronder de
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alerts/meldingen over medicatie vanuit het EPD bij de apotheek. De basis
wordt gevormd door fouten op de werkvloer, grotendeels kleine fouten zonder
gevolgen voor de patiënt. Je moet er voor zorgen dat je een goed plan
ontwikkeld n.a.v. calamiteiten. Je moet er ook voor zorgen dat het systeem
vanaf de basis veiliger wordt. In andere woorden: branden blussen maar vooral
het systeem brandveilig maken. Kiezen voor veilig voorschrijven, niet omdat
het makkelijk is maar omdat het moeilijk is. En dat laatste doet de commissie
medicatieveiligheid waar het F-team onderdeel van uit maakt. Maar we
moeten er wel voor waken dat er geen ‘Chronic alert fatigue syndrome’
ontstaat bij de zorgverleners.

Dia 42
Wat zijn de plannen met deze leerstoel? Om met de titel van het laatste boek
van mijn oudste broer Toine, econoom te beginnen: hier wordt de toekomst
gebouwd. Dat is natuurlijk een kerntaak van de universiteit samen met andere
partners. Wij vernieuwen de toekomst met onderzoek, en wij leiden de
toekomst op met onderwijs en opleiden. Met kernthema voor de VU, net als in
het boek, verbinding zoeken met de maatschappij.
Mijn ambitie is betere zorg door beter onderwijs met name in de
farmacotherapie. Hoe bereiken we dat? door creatief te zijn, te onderzoeken
en uit te proberen, door contact te zoeken, brug te zijn tussen educatie en
kliniek. Door interessante symposia te organiseren.
Dia 43

Ik heb vanochtend genoten van het symposium teaching and learning out of
the box.
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Dia 44

In september organiseren we een congres over innovaties in onderwijs
in Birmingham.
Dia 45

We zullen volgend jaar op dit Europese congres een sessie inrichten met als
titel: Preparing the future prescriber.
Nationaal willen we onze unieke leerlijn Farmacotherapie verder uitrollen te
beginnen in het Amsterdam UMC. Internationaal willen we een Europees
curriculum en voorschrijftoets ontwikkelen.
En we zullen onderzoek doen naar beter onderwijs en beter voorschrijven met
als ambitie elk jaar een promotie.

Dia 46
We zijn in gesprek met de WHO om een revisie te schrijven van de Guide to
good prescribing waarin we met Theo de Vries, de hoofdredacteur uit 1994
deze gids in een heel nieuwe jas willen steken. De WHO heeft interesse en het
is een goed moment gezien hun speerpunt Medication without harm.
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Het brengt mij bij de conclusies die u al kent met een kleine aanpassing:
Dia 47

Dia 48
Met de wens dat de nieuwsgierigheid zal blijven die ik 30 jaar geleden al had bij
een bezoek aan Egypte
Dia 49

En deze nieuwsgierigheid kan overbrengen aan de nieuwe generatie, zoals hier
mijn jongste zoon, Len.
Tot slot. Mijn dankbaarheid voor anderen zou ik ook in een piramide kunnen
weergeven
Dia 50
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Zoals deze Catalanen in de vorm van een castell doen in Spanje op de jaarlijkse
festa major.
In feite ben je vooral afhankelijk van veel anderen om deze leerstoel te
bekleden en daar ben ik dank voor verschuldigd. Als je de piramide
interpreteert als ‘standing on the shoulders of giants’ noemde ik al een aantal
rolmodellen. Maar eigenlijk leer ik elke dag van veel mensen om mij heen.
Stafleden van de afdeling interne geneeskunde, mijn directe collega’s. De vele
arts- assistenten interne, fellows en staf infectieziekten, sectieleden van de
farmacotherapie, leden van commissies Werkgroep AB beleid, het klinisch
farmacologisch rapport, de Masterraad. De mensen op de afdelingen waar ik
regelmatig vertoef, de kliniek en polikliniek, apotheek en microbiologie. De
verpleegkundigen, het ondersteunend personeel, de staf van IOO, de staf van
Zorgsupport. Jullie zijn allen een bouwsteen in deze piramide van dank.
Dia 51

Zonder het voorstel van Theo de Vries in 2012 om hem op te volgen had ik hier
niet gestaan. Zonder het vertrouwen van Mark Kramer en Gerda Croiset was
deze benoeming niet geeffectueerd. En zonder het akkoord van Chris Polman,
decaan en de rector Vinod Subramaniam ook niet. Dank hiervoor. Lilian
Rodenburg als katalysator in de benoemingsprocedure was cruciaal. Lieke
Glaudemans is mijn dagelijkse steun en toeverlaat
Alle 17 promovendi, waarvan nu 6 dr. voor hun naam, die ik tot nog toe heb
mogen begeleiden als copromotor en nu als promotor, de vele studenten van
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de MAF: masterclass Farmacotherapie, van de studentenpoli. Jullie trekken aan
mij maar geven nog veel meer. En ook de patiënten; zonder hen is er
überhaupt geen piramide.
De piramide begint bij de basis: mijn familie waarvan er veel zijn vandaag maar
helaas 3 niet, mijn ouders en mijn zus. En met de ideale oppas in de vorm van
opa en oma uit Twente kon er aan de piramide gebouwd worden.
Dia 52

En soms is het niet de piramide maar zit het er net naast.
Marleen en mijn kinderen Daan, Evi, en Len. Deze laatbloeier mag zich heel
gelukkig prijzen met jullie, het is elke dag weer genieten van jullie warmte en
liefde.
Ik heb gezegd.

