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6 september 2016

RedactieCommissie Zorgprotocollen - Werkgroep Pharmacom
1.

Opening en mededelingen



2.

Gerrianne Mensink is aanwezig. Zij is, sinds 1 jaar werkzaam op de afdeling patiënt informatie
en ondersteunt Loes sinds een maand met de Pharmacom protocollen.
Danusia neemt na 12 jaar afscheid van de commissie de vergadering wordt afgesloten met een
etentje.

Actielijst RCZP
actiepunt

naam

status

Nakijken mogelijkheid om afbeeldingen van wratten in het zorgprotocol op te nemen.

Loes

Loopt kan
eraf

Uitzetten zorgprotocollen voor Pharmacom Classic op 31 december 2016

Chris

Loopt

Wijzigen opsomming geneesmiddelen in zelfzorgprotocol Diarree. Loes/ Chris
Alfabetisch i.p.v. thematisch.

Zie agenda

Zelfzorgprotocol diarree: zo mogelijk verschil aangeven in het
advies ORS vs. loperamide

Loes

Zie agenda

Aanvullen helptekst bij ‘kans op zwanger worden’ met ‘is er de
mogelijkheid van een zwangerschap op het betreffende moment.’

Loes

Gewijzigd

Aanpassingen verwerken in het document ‘standpunten zelfzorgstandaard’

Loes

Zie agenda

Vraagstellen KNMP over de tekst: informeren naar voedsel dat de Loes
diarree kan hebben veroorzaakt en ook of andere familieleden
of vrienden last hebben van dezelfde verschijnselen

Gedaan volgende
agenda
antwoorden besproken

Voor de volgende agenda
Gezamenlijk:
Plaats van ulipristal in protocol ‘Pil vergeten’.
Samenwerkingsprotocol inhalatiechecklist
RCZP-Pharmacom:
Vraag patiëntinformatie

Zie (gezamenlijke)
agenda

Loes/Chris
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Zelfzorgprotocollen
A. Advies (zelfzorg) Diarree en Advies (zelfzorg) Hoofdpijn
Punten uit het vorig overleg zijn verwerkt.
Diarree
Sorbitol en xylitol zijn geen geneesmiddelen en is in veel in lightproducten verwerkt.
Is het niet eenvoudiger om specifiek naar gebruik van lightproducten te vragen dan naar het gebruik van sorbitol of xylitol? De patiënt weet namelijk vaak niet of deze middelen in hun voedingswaarden zit.
Voorstel:
Onder het kopje (W) Wie
Gebruikt de patiënt light producten? (Ja/Nee)
Bij kinderen van 0-2 jaar de vraag:
Eet/drinkt het kind veel appelsap/fruit. Met als helptekst uitleg over fructose
Vraag Health Base:
Hoe kijken jullie hier tegen aan? Zijn jullie eens met voorstel?
Antwoord RCZP:
Bij (H) Hoelang vermelden of de patiënt iets gegeten heeft wat diarree kan veroorzaken.
In de helptekst wordt de oorzaak uitgelegd. Het voorstel voor kinderen 0-2 jaar is RCZP akkoord.

Medicatie
In de zelfzorgstandaard diarree worden veel geneesmiddelen genoemd die diarree kunnen veroorzaken.
De geneesmiddelen zijn onderverdeeld in:
Geneesmiddelen met bijwerking diarree
Diarree als symptoom bijwerkingen
absorptie geneesmiddel verminderd door diarree
Voor de assistente is het niet duidelijk welke geneesmiddelen onder welk onder het hoort.
In de vorige vergadering is door de RCZP voorgesteld om de geneesmiddelen in 1 tabel weer te
geven.
Vraag Health Base:
Loes heeft een voorbeeld laten zien van alle geneesmiddelen(groepen) op alfabetische volgorde in
een tabel onder elkaar. In het tabel wordt tevens weergegeven of het gaat om een geneesmiddelengroep of om een geneesmiddel.
In de helptekst van het vraagteken, bij het tabel, worden alle geneesmiddelen weergegeven die
onder de geneesmiddelen groepen horen.
Het nadeel hiervan is dat de helptekst groot wordt en niet op het scherm past.
Want vinden jullie van alle geneesmiddelen in 1 tabel en de helptekst?
Antwoord RCZP:
De geneesmiddelen onder elkaar in een tabel is volgens de RCZP overzichtelijker. Het voorstel is
om dit toe te passen.
In de helptekst is het voorstel om de geneesmiddelen die bekend zijn bij de assistenten niet allemaal te benoemen. Er wordt in het begin bij elke groep “onder andere” weergegeven en een paar
bekende en niet bekende geneesmiddelen. Zodat de assistente een overzicht heeft van waar ze
eventueel aan kan denken bij de geneesmiddelengroep.
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B. Advies (zelfzorg) Menstruatieklachten (nieuw)
Premenstrueel syndroom (PMS)
PMS wordt genoemd in de standaard.
Vraag Health Base:
Moet het protocol Menstruatieklachten specifiek in gaan op PMS?
Zo ja hoe zou je dit willen weergeven en welk advies?
Antwoord RCZP:
PMS benoemen bij (H) Hoelang. Vragen wanneer de klachten zijn: “ klachten paar dagen tot 2 weken vooraf menstruatie?” ja/nee.
In de helptekst wordt meer uitleg gegeven over PMS en de patiënt wordt doorgestuurd naar de
arts.

M (Medicatie)
In het boek op blz 164. Worden verschillende ziektebeelden genoemd die invloed hebben op het
advies die gegeven wordt:
o Bij een traag werkende of een te snel werkende schildklier treden vaak menstruatiestoornissen op
o Bij ontregelde diabetes is de menstruatiecyclus meestal ook ontregeld
o De anticonceptiepil reguleert de cyclus en vermindert de bloeding en de pijn meestal
o NSAID’s kunnen soms aanleiding geven tot onregelmatige menstruatie
o Ziektes van de bijnieren en het gebruik van bijnierschorshormonen
(=corticosteroïden) kunnen leiden tot menstruatiestoornissen.
o Ernstige infecties, zoals tuberculose of de ziekte van pfeiffer, kunnen leiden tot wegblijven van de menstruatie
Vraag Health Base:
In het boek staat dit hoofdstuk specifiek onder Medicatie. Maar hoort dit wel specifiek bij Medicatie?
Hoort het niet meer bij bijvoorbeeld “begeleidende” klachten” boven aan het protocol bij wie?
Antwoord RCZP:
Het is onduidelijk hoe het in het boek wordt weergegeven. De RCZP geeft aan om een voorstel te
maken en dit te bespreken in de volgende vergadering.
Suggestie is om de geneesmiddelen van traag werkende of een te snel werkende schildklier,
NSAID’s en corticosteroïden in een tabel weer te geven.
Ernstige infecties, zoals tuberculose of de ziekte van Pfeiffer wordt apart gevraagd.

C. Standpunten zelfzorgstandaard
Het document “standpunten zelfzorgstandaard” is akkoord door de commissie.
Hieronder worden de antwoorden weergegeven op de aanvullende vragen. Dit wordt verwerkt in
het document “standpunten zelfzorgstandaard”.

Zwangerschap
In onze standpunten hebben we minimum leeftijd vastgesteld om naar zwangerschap te vragen
maar geen maximum.
Vraag Health Base:
Welk maximum leeftijd willen wij gaan hanteren?
Antwoord RCZP:
Tot 50 jaar
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Niet medicamenteuze adviezen gegeven
Onderaan bij advies wordt de vraag “niet-medicamenteuze adviezen gegeven” weergegeven.
Vraag Health Base:
Hoort deze vraag hier? Komt het nu niet uit de luchtvallen? Misschien hebben jullie een ander voorstel?
Antwoord RCZP:
De volgorde van het kopje “advies” aanpassen.
Nieuwe volgorde wordt:
- Geef adviezen over……: KLIK OP?
- Niet-medicamenteuze adviezen gegeven: (in helptekst de niet-medicamenteuze adviezen)
- 2e keus-middelen tonen:
- 1e keus: ….
- LET OP Bij zwangerschap: geen ….!
- LET OP Bij borstvoeding: geen….!
- 2e keus: …
Medicatiebewaking
In de zelfzorgprotocollen wordt soms met behulp van specifieke vragen de interacties ondervangen.
Maar in andere protocollen wordt dit niet gedaan en worden de middelen waarmee een interactie kan
zijn benoemd in de helptekst bij het advies. Hierdoor ontstaan grote lappen tekst waarbij snel een
middel over het hoofd gezien wordt (of niet herkent wordt als een patiënt bijvoorbeeld een merknaam noemt). Contra-indicaties worden nu helemaal niet benoemd in de protocollen.
Vraag Health Base:
Ons voorstel zou zijn om in de helptekst van de middelen waarbij interacties en contra-indicaties zijn
een standaard zin op te nemen dat er medicatiebewaking uitgevoerd moet worden. Wat vinden jullie
hiervan en waar hoort de vraag thuis?
Antwoord RCZP:
De vraag “ingevoerd in het systeem” ja/ nee weergeven in het protocol onder “Tot slot”
GIP (geneesmiddeleninformatie patiëntenzorgfolder)
GIP is een product van Health Base.
Voorstel is om de vraag “GIP meegegeven”(ja/nee) onderaan elk zelfzorgstandaard bij “instructiemateriaal gegeven?” weer te geven.
Vraag Health Base:
Akkoord met deze toevoeging?
Antwoord RCZP:
De vraag “Patiëntinformatiefolder meegegeven” ja/ nee weergeven in het protocol onder “Tot slot”

4.

Volgende vergadering
Omwille van de tijd zijn de volgende onderdelen verplaatst naar de vergadering van 29 november
(18.00uur).
Antwoorden van de KNMP
Advies (zelfzorg) maagklachten
Uitstel menstruatie

