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1. Verantwoording 
 
 
Een veel gebruikte term is farmacologie, afgeleid van het oude Griekse woord voor medicijn, 
‘pharmakon’. De farmacologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van 
interacties tussen chemische stoffen en levende systemen. In engere zin gaat het meer 
bepaald om de studie van farmaca. De module heeft de naam farmacotherapie 
meegekregen, wat staat voor de toepassing van farmaca bij preventie en genezing van 
ziekten. In deze module ligt de nadruk op farmacotherapie omdat toepassing en alle 
gerelateerde problematiek is waar het om gaat in de dagelijkse praktijk van de 
verpleegkundig consulent HIV.  

 
Tijdens de 3 bijeenkomsten van in totaal 19,5 uur leggen een aantal gastdocenten de basis 
voor gestructureerde klinische besluitvorming en passeren terminologie, 
farmacotherapeutisch kompas en veelvoorkomende systemen de revue. In afstemming met 
de huidige geneeskunde en farmacologische/farmacotherapeutische opleidingen maken we 
gebruik van het ‘6-stappenplan’ (De Vries et al, 2006). Deze methode is globaal 
weergegeven in bijlage 2. Deze methodiek sluit aan bij het advies van de landelijke 
commissie farmacotherapie-onderwijs van de NVKF&B. Ook veiligheid en toxicologische 
systemen krijgen ruime aandacht. Deze aspecten vragen soms om interactie met derde 
partijen, die ofwel een directe registratie/onderzoeksfunctie dan wel een adviserende functie 
hebben: LAREB en RIVM.  
 

 
 

Gebruikte literatuur: 
De Vries, P.G.M., Henning, R.H. & Van Bortel, L. (2006), Farmacotherapie op maat. 

Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg  
ISBN: 9789035228658 
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2.  Modulespecifieke competenties 
 
De cursist: 

• Beschikt over kennis van uitgangspunten en terminologie bij geneesmiddelenleer. 

• Beschikt over kennis met betrekking tot farmacologie, farmacotherapie en 
farmacokinetica betreffende de eigen patiëntencategorie. 

• Kent de wettelijke kaders voor het voorschrijven van geneesmiddelen die uitsluitend op 
recept verkrijgbaar zijn en kan deze toepassen op de eigen patiëntencategorie binnen de 
eigen instelling. 

• Heeft inzicht in het vastgestelde formularium binnen de eigen instelling met 
onderbouwing daarvan en kan dit kritisch beoordelen.  

• Kent de verschillende marketingstrategieën van de farmaceutische industrie.  

• Is in staat binnen het eigen deskundigheidsgebied het geneesmiddel te kiezen en voor te 
schrijven volgens de meest recente richtlijnen, inclusief toedieningsvorm, dosering, 
dosisintervallen en therapieduur.  

• Is in staat het effect van de voorgeschreven geneesmiddelen te beoordelen en het beleid 
aan te passen om het gewenste effect te bereiken. 

• Kan geneesmiddelenmisbruik door patiënten of cliënten herkennen en onderneemt 
stappen om verder misbruik te voorkomen. 

• Kan adequaat ingrijpen indien zich ongewenste effecten of noodsituaties voordoen.  

• Kan het zes stappenplan voor klinische besluitvorming bij farmacotherapeutische 
behandeling toepassen, daarbij rekening houdend met alle facetten van evidence based 
practice (middelen, mogelijkheden, evidentie en de wens van de patiënt) 
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3. Overzicht bijeenkomsten 
 
nr dag tijd Onderwerpen 

 

docent 

1 10-11-
2017 

9.30-
10.30 

- De basis van farmacotherapie (terminologie) 
 

Matthijs van Luin 

  10.30-

12.30 

- HIV (korte info) en antiretrovirale middelen (werkingen en 
bijwerkingen en relatie naar drugs meenemen) 

  

Matthijs van Luin 

  Pauze 
 

- Lunch  

  13.00-

14.30 

- Complicaties en interacties (principes van interacties) 
Algemeen TDM 

 

Matthijs van Luin 

  14.30-
16.00 

- Het voorschrijven van geneesmiddelen, klinische redeneren 
- Introductie van de zes stappen methode (casuïstiek) 

Matthijs van Luin 

     

2 17-11-

2017 

9.30- 

11.00 

-     Aging en behandeling bij ouderdomsziekten  Ferdinand Wit, 
onder voorbehoud 

  11.00-
13.00 
 

- Late bijwerking cART (Cardio vasculair systeem en metabole 
problematiek bij HIV en farmacotherapie 

Ferdinand Wit, 
onder voorbehoud 

  Pauze - Lunch  

  13.30 – 
15.00  

-     Behandeling co-infecties HBV en HCV Nog in te vullen 

  15.00-
16.00 

-     Juridische aspecten, voorschrijven door VS en consulent V&VN VS 

     

3 8-12-
2017 

9.30 – 
11.00 

-     Gastro intestinale farmacotherapie (alleen farmacotherapie 
misselijkheid/braken, diarree en maagbescherming) + spiegels en TDM 

Eveline Roelofsen 

  11.00-
12.30 

- CZS: antidepressiva/antipsychotica  en slaapmedicatie, wat kan 
wel en wat kan niet? 

Eveline Roelofsen 

  Pauze 
 

- Lunch  

  13.00-
16.00 

-     Polyfarmacie Eveline Roelofsen 

   -   

     

     

     

   -   
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4. Beginvereisten 
 
Voor deze module is het noodzakelijk dat de cursist: 

• BIG geregistreerd verpleegkundige is of 

• Verpleegkundig Specialist en 

• De competenties beheerst om een adequate medische anamnese af te nemen. 
 
 
Informatiebronnen Nederlandstalig 
www.SFK.nl 
www.KNMP.nl 
www.knmg.nl 
www.medicijngebruik.nl 
www.lareb.nl 
www.rivm.nl 
www.fk.cvz.nl 
www.geneesmiddelenbulletin.nl 
www.mediselect.nl 
www.cbo.nl/product/richtlijnen 
www.artsennet.nl 
www.tolstoi.nl/NHG-standaarden.htm 
www.cbg-meb.nl 
http://www.artsenapotheker.nl/formularium 
 

 
Informatiebronnen internationale websites 
www.nice.org.uk 
www.sign.ac.uk 
www.who.int 
www.fda.gov 
 

http://www.sfk.nl/
http://www.knmp.nl/
http://www.knmg.nl/
http://www.medicijngebruik.nl/
http://www.lareb.nl/
http://www.rivm.nl/
http://www.fk.cvz.nl/
http://www.geneesmiddelenbulletin.nl/
http://www.mediselect.nl/
http://www.cbo.nl/product/richtlijnen
http://www.artsennet.nl/
http://www.artsennet.nl/
http://www.tolstoi.nl/NHG-standaarden.htm
http://www.cbg-meb.nl/
http://www.artsenapotheker.nl/formularium
http://www.nice.org.uk/
http://www.sign.ac.uk/
http://www.who.int/
http://www.fda.gov/
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5. Leeractiviteiten 
 
Dag 1: vrijdag 10 november 2017  
9.30 – 10.30: Module introductie farmacotherapie   

De basis van farmacotherapie    
 
In de eerste bijeenkomst kunt u verduidelijkingvragen stellen over de module en wordt 
stilgestaan bij een aantal begrippen binnen de farmacologie. Achtereenvolgens wordt 
ingegaan op de farmacodynamiek en farmacokinetiek, waarin werking en bijwerking van 
geneesmiddelen aan de orde komen. 
 
Leerdoelen  
De cursist kan: 

• De basisbegrippen farmacologie, farmacodynamiek, farmacogenetica, 
farmacokinetiek en farmacotherapie uitleggen. 

• Het verschil tussen farmacologie en farmacotherapie onderscheiden. 

• De volgende begrippen definiëren en toelichten:  
o receptor 
o agonist 
o antagonist 
o intrinsieke activiteit 
o signaaltransductie 
o neurotransmissie 
o competitief en niet competitief en reversibel en niet reversibel antagonisme 
o formulering van een geneesmiddel 
o formularium 
o gift 
o dagdosis 
o compliance 
o complicatie 
o interactie 
o additie 
o synergisme 
o sensibilisatie 
o reboundfenomeen 
o tachyfylaxie 
o tolerantie en resistentie 

 
10.30 – 12.30: HIV en antiretrovirale middelen     
  
Tijdens de bijeenkomst worden de verschillende klassen van antiretrovirale middelen 
behandeld. 
De werking van de verschillende middelen en de daarbij behorende bijwerkingen. Tevens zal 
er aandacht zijn voor de combinatie druggebruik en antiretrovirale therapie. 
Daarnaast zal er aandacht zijn voor factoren die aanwezig kunnen zijn bij een patiënt en die 
behandeling met antiretrovirale therapie in de weg staan  
 
 
13.00 – 14.30: Complicaties en interacties (principes van interacties) 

Algemeen TDM       
  

In deze bijeenkomst staat de farmacologie van de antiretrovirale middelen centraal. 
Daarnaast wordt ingegaan op de principes van interacties van antiretrovirale middelen zowel 
onderling als met andere URL – vrij verkrijgbare medicijnen. 
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Wat is Therapeutic Drug Monitoring (TDM) en wanneer is het zinvol (noodzakelijk) dit in te 
zetten. 
 

Leerdoelen: 

• De cursist kan het verschil benoemen tussen de verschillende HIV remmers qua 
werking samenstelling 

• De meest relevante interacties benoemen tussen de verschillende antiretrovirale 
middelen 

• Heeft kennis van de bronnen en weet deze te raadplegen voor recente informatie op 
het gebied van interacties 

• Heeft kennis van de meest relevante interacties tussen antiretrovirale middelen en 
andere geneesmiddelen cq. voedingsstoffen 

• Heeft kennis van het inzetten van TDM 

• Heeft kennis van het begrip ‘boosting’ van proteaseremmers  

• Kan de verschillen tussen complicaties en interacties beargumenteren en toepassen 
in de eigen praktijksituatie. 

 
 
14.30 – 16.00: Voorschrijven van geneesmiddelen, klinisch redeneren. 

Introductie van de zes stappen methode (casuïstiek)  
  

 
In deze en volgende bijeenkomsten zullen diverse systemen behandeld worden. Dit doen we 
aan de hand van casuïstiek. De casus zal door de docent gepresenteerd worden. Het is in 
de casus steeds zo dat het hypothetische casu zijn. Het is niet de intentie diepgaand op de 
inhoud van de klachten en de juistheid van de diagnose in te gaan, maar juist het proces van 
behandeling te beschrijven. Het gaat dan uiteraard om de farmacologische benadering, 
waarbij andere vormen van therapieën zeker niet onvermeld zullen blijven. 
 

Leerdoelen 
De cursist: 

• Beargumenteert de keuzes m.b.t. toedieningsvormen, doseringen, dosisintervallen 
van antiretrovirale therapie 

• Inventariseert de richtlijn die geraadpleegd wordt op instelling/afdelingsniveau. 

• Kan m.b.v. het 6-stappenplan het besluitvormingsproces bij het voorschrijven van 
deze geneesmiddelen beschrijven en onderbouwen. 

• Kan m.b.t. deze geneesmiddelen relevante interacties en complicaties benoemen, 
onderbouwen, zijn handelen daarop afstemmen en daarbij adequaat ingrijpen indien 
ongewenste effecten of noodsituaties zich voordoen. 
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Dag 2: vrijdag 17 november 2017 
 
9.30 – 11.00:  Aging: medicamenteuze behandeling co-morbiditeiten 
 
Door de verbeterde behandeling van de HIV-infectie worden patiënten ouder. Dit heeft tot 
gevolg dat er meer co-morbiditeiten of ook wel ouderdomsziekten op kunnen treden. De 
meest voorkomende ouderdomsziekten zullen aan de orde komen, met daarbij de de 
mogelijke medicamenteuze behandeling hiervan. 
 
Leerdoelen: 
De cursist: 

• Is op de hoogte van de meest voorkomende co-morbiditeiten  

• Weet deze te herkennen en is op de hoogte van de behandeling 

• Weet welke controles eruit gevoerd moeten worden  
• Kent de meest voorkomende bijwerkingen die op kunnen treden tgv behandeling 

• Is op de hoogte van de interacties die op kunnen treden tussen de verschillende 
medicijnen  

 
 
11.00 – 13.00:  Cardiovasculaire en metabole problematiek bij behandeling van 

HIV-infectie met ART 
 
        
Antiretrovirale therapie heeft bijwerkingen op de korte termijn, welke in veel gevallen van 
voorbijgaande aard zijn. Veel lange termijn bijwerkingen van antiretrovirale therapie hebben 
effect op het cardiovasculaire systeem en de metabole problematiek, maar ook het ouder 
worden van de HIV patiënt geeft een hoger risico op hart- en vaatziekten en metabole 
verstoringen en andere aandoeningen die horen bij het ouder worden. 
 
Tijdens deze bijeenkomst wordt het CVS behandeld met specifiek de volgende onderwerpen: 

• Antihypertensiva 

• Lipiden verlagende middelen 

• Anti-anginosa 

• Glycosiden, PDE remmers en ACE inhibitors 

• Plaatjesaggregatieremmers 

• Anticoagulatia 
 

 
Leerdoelen: 
De cursist: 

• Kan het toepassingsdomein van geneesmiddelen op cardiovasculair en metabool 
gebied benoemen en relateren aan de eigen patiëntencategorie. 

• Beargumenteert binnen de eigen patiëntencategorie de keuzes m.b.t. 
toedieningsvormen, doseringen, dosisintervallen en therapieduur voor 
geneesmiddelen op cardiovasculair en metabool gebied 

• Inventariseert een richtlijn die geraadpleegd wordt op instelling/afdelingsniveau. 

• Kan m.b.v. het 6-stappenplan het besluitvormingsproces bij het voorschrijven van 
geneesmiddelen toegepast bij cardiovasculaire en metabole stoornissen beschrijven 
en onderbouwen. 

• Kan m.b.t. geneesmiddelen in cardiovasculaire en metabole indicatiegebieden 
relevante interacties en complicaties voor het eigen specialisme benoemen, 
onderbouwen, zijn handelen daarop afstemmen en daarbij adequaat ingrijpen indien 
ongewenste effecten of noodsituaties zich voordoen. 
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13.30 – 15.00: Behandeling co-infecties: Hepatitis B en C 
 
Hepatitis B en C komen regelmatig voor bij mensen met een HIV-infectie. Hepatitis B is in de 
meeste gevallen een chronische infectie en wordt in de meeste gevallen tegelijkertijd met de 
HIV-infectie behandeld. 
Bij MSM met een HIV-infectie wordt er regelmatig een acute hepatitis C infectie gevonden. 
Tegenwoordig zijn er verschillende mogelijkheden om een hepatitis C infectie, Zowel een 
acute als een chronische, te behandelen. 
De verschillende middelen, bijwerkingen en interacties zullen aan de orde komen. 
 
Leerdoelen: 
De cursist: 

• Is op de hoogte van de farmacotherapie bij HBV en HCV behandeling 
• Heeft kennis van de interacties die kunnen optreden tussen de verschillende 

medicijnen 

• Is op de hoogte van de bijwerkingen van deze middelen 
 

 
 
15.00 – 16.30: Juridische aspecten met betrekking tot voorschrijven 
 
Hierin zullen de richtlijnen en randvoorwaarden met betrekking tot het voorschrijven van 
geneesmiddelen. Er zal ingegaan worden op de wetgeving voor verpleegkundig specialisten 
en verpleegkundigen, verantwoordelijkheden, veiligheid en procedures. 
 
Leerdoelen: 
De cursist: 

• Kent het systeem van toelating en vergoeding van geneesmiddelen in Nederland 
• Kent de regels voor het voorschrijven van geneesmiddelen  

• Kent de kaders van de voorschrijfbevoegdheid en de daarbij behorende 
verantwoordelijkheden 

• Hanteert de randvoorwaarden voor off-label voorschrijven 

• Hanteert de procedures van het melden van bijwerkingen 

• Is zich bewust van de verantwoordelijkheden op het gebied van medicatiebewaking 
en kent de activiteiten van LAREB 
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Dag 3: vrijdag 8 december 2017 
 
9.30 – 11.00: Gastro intestinale farmacotherapie      
   
Leerdoelen 
De cursist: 

• Kan het toepassingsdomein van gastro-intestinale geneesmiddelen benoemen en 
relateren aan de eigen patiëntencategorie. 

• Beargumenteert binnen de eigen patiëntencategorie de keuzes m.b.t. 
toedieningsvormen, doseringen, dosisintervallen en therapieduur voor gastro-
intestinale geneesmiddelen. 

• Inventariseert de richtlijn die geraadpleegd wordt op instelling/afdelingsniveau. 

• Kan m.b.v. het 6-stappenplan het besluitvormingsproces bij het voorschrijven van 
gastro-intestinale geneesmiddelen beschrijven en onderbouwen 

• Kan m.b.t. gastro-intestinale geneesmiddelen relevante interacties en complicaties 
voor het eigen specialisme benoemen, onderbouwen, zijn handelen daarop 
afstemmen en daarbij adequaat ingrijpen indien ongewenste effecten of noodsituaties 
zich voordoen 

 
Voorbereiding: 

• Formuleer de 3 meest voorkomende maagdarmziekten uit de eigen praktijksituatie.  
• Beschrijf op ½ A4 voor 1 van deze maagdarmziekten een casus met daarin alleen 

feitelijke weergave van het patiëntenprobleem en het therapeutisch doel 

• formulier op een ander A4 de overwegingen m.b.t. toedieningsvormen, doseringen, 
dosisintervallen, therapieduur, complicaties en interacties 

• Neem beide uitwerkingen in 2-voud uitgeprint mee naar de bijeenkomst voor het 
werkcollege. Voeg dit na de bijeenkomst in het portfolio 

 
 
11.00 – 13.00: Centraal Zenuwstelsel: Antidepressiva, stemmingsstimulatoren  

en slaapmedicatie  
 
Leerdoelen: 
De cursist: 

• Kan het toepassingsdomein van hypnotica, sedativa, antidepressiva en 
angststoornissen benomen en relateren aan het eigen deskundigheidsgebied 

• Kent de farmacologische eigenschappen van de meest gebruikte hypnotica, sedativa, 
antidepressiva en angststoornissen 

• Toont inzicht in het besluitvormingsproces bij het voorschrijven van deze middelen en 
kan daarbij beargumenteren waarom/ wanneer een indicatie gesteld kan worden (6-
stappenplan) 

• Kan een inschatting maken van het risico van afhankelijkheid van deze middelen en 
is in staat, op basis van de farmacologische eigenschappen van de verschillende 
middelen, een keuze te maken om de onthoudingsverschijnselen te verminderen 
respectievelijk de afhankelijkheid ervan tot staan te brengen 

• Kan een inschatting maken van het risico op overdosering met deze middelen, de 
complicaties op verschillende systemen ervan benoemen, zijn handelen daarop af te 
stemmen en daarbij adequaat ingrijpen indien ongewenste effecten of noodsituaties 
zich voordoen. 
  

 
13.30 – 16.00: Polyfarmacie  
Doordat patiënten ouder worden, krijgen zij steeds meer te maken met polyfarmacie. Terwijl 
de HIV-behandeling steeds makkelijker is geworden om in te nemen, doordat er steeds meer 
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‘Single Tablet Regimen’ op de markt zijn gekomen en nog komen. Echter naarmate 
patiënten steeds vaker te maken krijgen met co-morbiditeiten, die horen bij het ouder 
worden, neemt de hoeveelheid medicijnen ook steeds meer toe. 
 
Leerdoelen: 
De cursist: 

• Ken het begrip polyfarmacie 
• Weet wat de mogelijkheden zijn om medicatiegebruik in kaart te brengen 

• Is op de hoogte van de gevaren van polyfarmacie 

• Is op de hoogte van de verschillende hulpmiddelen die ingezet kunnen worden om de 
therapietrouw te bewaken. 
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Bijlage 1 Veel gebruikte afkortingen en uitgangen binnen farmacotherapie 
 
 
AZS  autonoom zenuwstelsel 
CZS  centraal zenuwstelsel 
CVS   cardiovasculair systeem 
PS   pulmonaal systeem 
GIS   gastro-intestinaal systeem 
ES   endocrien systeem 
HPS   hematopoietisch systeem 
UGS  urogenitaal systeem 
PDE  fosfodiësterase 
ACE  angiotensine converting enzyme 
IBS  irritable bowel syndrome 
NSAID  nonsteroidal anti-inflammatory drugs  
DMARD  disease modifying anti-rheumatic drugs 
HRT   hormone replacement therapy 
BPH  benigne prostaat hypertrofie 
HP  hematopoiese 
H1  histaminerg 

 
 
Veel gebruikte uitgangen van farmaca 

Uitgang Klasse / groep Prototype  
-olol β receptor blokker propranolol 

-caïne Locaal anestheticum Cocaïne, procaïne 
-dipine Calcium kanaal blokker / 

dihydropyrine type 
nifedipine 

-tidine H2 receptor antagonist Cimetidine 
-prazole Proton pomp remmer Omeprazole 

-quine Antimalaria middelen Chloroquine 
-zosin α blokkers (niet alle) Prazosin 

-profen Een klasse NSAID Ibuprofen 
-clovir Antivirale (herpes)middelen Acyclovir 

-mycin Macroliden / 
aminoglycosiden  

Erythromycine/streptomycine 

-cycline Tetracycline en afgeleide 
antibiotica 

Tetracycline 

-ium Competitieve 
neuromusculaire blokkers 

Decamethonium (eigenlijke prototype is d-
tubocurarine) 

-zolam 
-zepam 

benzodiazepines Diazepam 
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Bijlage 2 6-stappenplan (De Vries et al, 2006) 

1  
patiënt  probleem  

 

 

 

 

 

 

 

 2  
therapeutisch doel 
vaststellen  

 

 

 

3  
standaardtherapie/ 
geneesmiddelen 
bepalen 

niet-medicamenteus: 

 

  

medicamenteus: 
  

 

 

4  
controleren op 
geschiktheid voor 
de patiënt  
 

 

 

 

 

 

5  
therapie uitvoeren 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6  
evaluatieplan 
opstellen 
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