TEGENGAAN VAN LANGDURIG OPIOÏDENGEBRUIK IN DE APOTHEEK
Opioïdengebruik in Nederland is een groot probleem: 200.000 Nederlanders gebruiken langdurig verslavende pijnstillers.
Het apotheekteam speelt een belangrijke rol bij de informatievoorziening, controle en begeleiding rondom opioïden.

‘’Welke acties m.b.t. informatievoorziening en begeleiding worden in de openbare apotheek
uitgevoerd om langdurig gebruik van opioïden bij niet-oncologische patiënten tegen te gaan?’’
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Wat verwachten de apothekers van de
assisstentes omtrent informatievoorziening?
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In welke mate wordt contact opgenomen bij
vermoeden van verslaving?

Informatievoorziening
77% van de apothekers verwacht dat het belang van

kortdurend gebruik besproken wordt door de assistent(e)
Belang van kortdurend gebruik (gebruik van opioïden ≤2 weken)
Eerste uitgifte

51% van de apothekers verwacht dat de langetermijn
bijwerkingen (m.n. verslaving) besproken worden
door de assistent(e)

Risico op langetermijnbijwerkingen

Tweede uitgifte

Eerste uitgifte

31% van de apothekers verwacht

Tweede uitgifte

Afname van effect bij langdurig gebruik (gebruik van opioïden >3 maanden)
Eerste uitgifte

Tweede uitgifte

dat de afname van het effect bij
langdurig gebruik besproken wordt
door de assistent(e)

Contact bij vermoeden van verslaving
Contact met de patiënt

Contact met de arts

87,2% van de apothekers neemt altijd of vaak contact op
12,8% neemt soms of nooit contact op

18% van de apothekers neemt altijd of vaak contact op
82% neemt soms of nooit contact op

69,7% van de assistenten neemt altijd of vaak contact op
30,3% neemt soms of nooit contact op

16,7% van de assistenten neemt altijd of vaak contact op
83,3% neemt soms of nooit contact op

Conclusie
Ondernomen acties in de apotheek
Risico's van langdurig opioïdengebruik en belang van kortdurend gebruik
worden het vaakst besproken
Bij vermoeden van verslaving wordt vaak contact opgenomen met de arts
Bij de tweede uitgifte wordt aanzienlijk minder informatie verstrekt dan bij
een eerste uitgifte
Bewustwording apotheekteam
● Verantwoordelijkheid van juist opioïdengebruik ligt niet alleen bij de (huis)arts
●

Meerderheid van de apothekers verwacht dat het belang van kortdurend
gebruik wordt besproken door de assistent(e)

Aanbevelingen
●

●

●

●

Informeer de patiënt over risico’s van
opioïden, afname van effect bij langdurig
gebruik en belang van kortdurend gebruik
Benadruk deze informatie bij een tweede
uitgifte: meer bewustwording bij de patiënt
Maak concrete afspraken omtrent
opioïdengebruik met de (huis)arts
Indicatie op recept (in de toekomst):
optimalisatie van begeleiding vanuit de
apotheek
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