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9RRUEHUHLGLQJ
VHOHFWLHSDWLsQWHQGRRUDUWVHQDSRWKHNHU
YHU]DPHOHQJHJHYHQV
R PHGLFDWLHRYHU]LFKW YDQ DSRWKHHN LQFOXVLHI DOOHUJLHsQ RYHUJHYRHOLJKHGHQ HQ
UHGHQYDQVWDUWVWRS
R PHGLVFKHYRRUJHVFKLHGHQLVHSLVRGHRISUREOHHPOLMVW
R JHJHYHQVXLWOLFKDPHOLMNRQGHU]RHN EORHGGUXNSROVJHZLFKW 
R PHHWZDDUGHQ YDQ KHW ODERUDWRULXP RYHU GH DIJHORSHQ  PDDQGHQ
QLHUIXQFWLHOHYHUIXQFWLHHYW+E$FFKROHVWHUROVHUXPFRQFHQWUDWLHVHWF 

6WDS)DUPDFRWKHUDSHXWLVFKH$QDPQHVH
'RHOHQ  YHU]DPHOHQ YDQ LQIRUPDWLH RYHU GDDGZHUNHOLMN JHEUXLN HUYDULQJHQ HQ
EHOHYLQJ YDQ GH PHGLFDWLH GRRU GH SDWLsQW HQ KHW EHWUHNNHQ YDQ GH SDWLsQW ELM ]LMQ
IDUPDFRWKHUDSLH
'HIDUPDFRWKHUDSHXWLVFKHDQDPQHVHZRUGWDIJHQRPHQELMGHSDWLsQW$OVGHSDWLsQW
]LMQPHGLFDWLHQLHW YROOHGLJ LQHLJHQEHKHHUKHHIWSDUWLFLSHHUWLGHDOLWHURRNGHJHQH
GLH GH SDWLsQW KLHUELM KHOSW GH YHU]RUJHQGH RI PDQWHO]RUJHU  LQ KHW JHVSUHN +HW
PHGLFDWLHRYHU]LFKW HQ GH PHGLFLMQGRRVMHV YDQ GH SDWLsQW YRUPHQ GH EDVLV YRRU GH
IDUPDFRWKHUDSHXWLVFKH DQDPQHVH *HEUXLN ELM YRRUNHXU HHQ JHVWUXFWXUHHUGH
YUDJHQOLMVW
%HVSUHHNLQLHGHUJHYDO
R ZDW YHUZDFKW GH SDWLsQW YDQ ]LMQ PHGLFDWLH ZDW YLQGW GH SDWLsQW YDQ ]LMQ
IDUPDFRWKHUDSLH"
R ZDW ]LMQ GH HUYDULQJHQ YDQ GH SDWLsQW PHW GH KXLGLJH PHGLFDWLH HQ GH HHUGHU
JHEUXLNWHPHGLFDWLH"
R KHHIWGHSDWLsQWNODFKWHQLVGHIDUPDFRWKHUDSHXWLVFKHEHKDQGHOLQJHIIHFWLHI"
R HUYDDUWGHSDWLsQWELMZHUNLQJHQ"
R ZDWJHEUXLNWGHSDWLsQWGDDGZHUNHOLMNDDQPHGLFDWLH"
R JHEUXLNWGHSDWLsQW]HOI]RUJRINUXLGHQJHQHHVPLGGHOHQ"
R KRHYROJWGHSDWLsQWGHJHEUXLNVDGYLH]HQRS"
R HUYDDUWGHSDWLsQWSUDNWLVFKHSUREOHPHQELMKHWJHEUXLNYDQ]LMQPHGLFDWLH"
R 2PZHONHUHGHQHQZLMNWGHSDWLsQWDIYDQKHWJHDGYLVHHUGHJHEUXLN"

Stap 2: Farmacotherapeutische Analyse

Doel: identificatie van (potentiële) FTP’s (farmacotherapie gerelateerde problemen)
De analyse begint met het ordenen van de gegevens uit de voorbereiding en de
farmacotherapeutische anamnese. De actuele aandoeningen en problemen worden
gekoppeld aan de voorgeschreven actuele medicatie en indien mogelijk aan
meetwaarden. Bij deze aandoeningen en problemen worden behandeldoelen
geformuleerd. Deze behandeldoelen kunnen symptomatisch, curatief of palliatief zijn
en worden in stap 3 met de betrokken behandelaren en in stap 4 met de patiënt
vastgesteld.
Controleer met deze geordende informatie op mogelijke FTP’s zoals:
o onderbehandeling
o niet-effectieve behandeling
o overbehandeling
o (potentiële) bijwerking
o klinisch relevante contra-indicatie en interactie
o onjuiste dosering
o probleem bij gebruik
Identificeer de problemen met behulp van onderstaande vragen en
aandachtspunten, de tabel Startcriteria en de tabel Stopcriteria (zie bijlage 2):
− onderbehandeling:
o worden alle aandoeningen of klachten behandeld?
o worden alle aandoeningen of klachten op een doelmatige manier behandeld
(volgens de geldende richtlijnen)?
o controleer met behulp van tabel Start-criteria (zie tabel 2).
- niet effectieve behandeling
o hebben alle geneesmiddelen het beoogde effect (worden behandeldoelen
gehaald?
o zijn er aandoeningen of klachten die onvoldoende effectief behandeld zijn?
o controleer of de voorgeschreven dosering effectief is (sterkte, frequentie,
duur, lab)
Gebruik voor de effectiviteitsbeoordeling de gegevens uit de algemene
voorbereiding (metingen, lab) en de farmacotherapeutische anamnese.
− overbehandeling
o zijn er geneesmiddelen waarvoor geen indicatie (meer) is?
− (potentiële) bijwerking
o controleer of er sprake is van een (potentiële) bijwerking van een
geneesmiddel.
o controleer met behulp van tabel Stop-criteria (zie bijlage 2).
o controleer bij een potentiële bijwerking:
B
of dit een Bekende bijwerking is,
A
welke Alternatieve verklaringen er zijn voor de klacht(en), en
T
hoe de Tijdsrelatie is (is de bijwerking opgetreden na start van het
verdachte geneesmiddel).
Meld afwijkende bijwerkingen bij Lareb.
o controleer of er bij risico op een bijwerking de benodigde monitoring wordt
uitgevoerd (bijvoorbeeld laboratoriummetingen zoals nierfunctie of
bloedbeeld, bloeddruk, evaluatie klachten met patiënt).

−

−

−

klinisch relevante contra-indicatie en interactie
o controleer of er sprake is van geneesmiddeleninteractie of van contraindicaties (CI) voor een geneesmiddel. Bepaal vervolgens of de interactie of
CI voor deze patiënt relevant is en of deze invloed heeft op de behandeling
omdat deze mogelijk minder effectief of minder veilig is of dat de patiënt hier
een bijwerking van ervaart. Denk hierbij ook aan interacties met voeding,
grapefruitsap, kruiden of zelfzorgmiddelen.
o controleer of er geneesmiddelen gecontra-indiceerd zijn gezien de nierfunctie
van de patiënt.
o controleer of bij geneesmiddelinteractie of bij een gecontra-indiceerd
geneesmiddel de benodigde monitoring wordt uitgevoerd.
onjuiste dosering
o controleer of de voorgeschreven dosering past bij de indicatie
o controleer of de voorgeschreven dosering veilig is (sterkte, frequentie, duur,
lab)
o controleer of de voorgeschreven dosering past bij de nierfunctie en leeftijd
van de patiënt
probleem bij gebruik
o gebruikt de patiënt zijn geneesmiddelen volgens voorschrift?
o is de patiënt gemotiveerd om zijn geneesmiddelen te gebruiken?
o is de toedieningsweg het meest gemakkelijk en meest effectief voor de
patiënt?
o is de toedieningsvorm het meest gemakkelijk en meest effectief voor de
patiënt?
o kan het geneesmiddelgebruik gemakkelijker voor de patiënt:
- kan de doseerfrequentie omlaag?
- kan de patiënt baat hebben bij een andere formulering?
- zijn er hulpmiddelen waardoor het gebruik gemakkelijker wordt voor
deze patiënt?

Stap 3 Overleg arts en apotheker: Opstellen Farmacotherapeutisch Behandel Plan
(FBP)
Doelen: arts en apotheker bereiken overeenstemming over de behandeldoelen en
hoe deze doelen voor de patiënt bereikt kunnen worden.
De arts en apotheker bespreken en stellen vast:
o de behandeldoelen voor de patiënt
o de relevante FTP’s uit stap 1 en 2)
o prioritering van de FTP’s
o interventies door de verantwoordelijke zorgverlener
o hoe, wanneer en door wie deze geëvalueerd worden
Bespreek de gesignaleerde problemen uit stap 1 en 2. Prioriteer de verschillende
interventies en verdeel de verantwoordelijkheid tussen arts en apotheker voor de
verschillende acties (zoals overleg met de oorspronkelijke voorschrijver bij
voorgestelde medicatiewijzigingen, recepten schrijven, gesprek met patiënt,
aanpassen Actueel Medicatieoverzicht). Overweeg bij een potentiële bijwerking het
geneesmiddel te stoppen en te herstarten. Doe dit alleen in overleg met de patiënt
en als de patiënt hier open voor staat. Stel vast of een gesignaleerde interactie of
contra-indicatie ook klinisch relevant is bij deze patiënt.

Neem bij dit behandelplan de wensen van de patiënt naast specifieke
patiëntkenmerken en ervaringen en levensverwachting (‘time until benefit’) mee.
Streef naar zo weinig mogelijk innamemomenten per dag, schrijf zo weinig mogelijk
voor, schrijf alleen hele tabletten voor en houd het aantal wijzigingen per keer
beperkt. Denk aan de mogelijkheid van weekdoseersystemen zoals ‘medicatie op
rol’.
Stap 4 Overleg patiënt: Vaststellen Farmacotherapeutisch Behandel Plan
(FBP)
Doelen: de patiënt participeert in zijn of haar farmacotherapie en hij begrijpt de
interventies in het FBP. De participatie is afgestemd op de mogelijkheden van de
patiënt.
Bespreek met de patiënt (en/of diens verzorgende) de voorgestelde wijzigingen en
neem op grond daarvan de definitieve beslissing welke wijzingen worden
doorgevoerd. Maak daarbij een tijdpad voor elke verandering. Geef de wijzigingen op
schrift mee zodat de patiënt dit desgewenst kan nalezen of kan bespreken met de
mantelzorger.
Geef iedere wijziging ook aan op het Actueel Medicatieoverzicht en communiceer dit
met de andere behandelaren.
Stap 5: Follow-up en monitoring
Doelen: uitvoeren en evalueren van de voorgenomen interventies.
Documenteer in het FBP welke controles uitgevoerd dienen te worden en op welke
termijn. Bespreek met de patiënt hoe hij het geneesmiddelengebruik zelf kan
evalueren en wanneer het goed is om contact op te nemen met de behandelend arts
of apotheker. Documenteer tevens welke evaluatieafspraken er gemaakt zijn met de
patiënt.
Leg vast op welke termijn de medicatielijst opnieuw gereviseerd zal worden.
Vervolgbeoordelingen
Een vervolgbeoordeling dient minimaal 1x per jaar plaats te vinden. Dit is niet
relevant voor patiënten die voor een opname in het ziekenhuis zijn, maar wel voor
patiënten die in een ambulante setting worden behandeld.
Samenwerking
Spreek de organisatie van het doorlopen van de STRIP-methode lokaal af en besluit
als arts en apotheker samen wie wat doet. Het opstellen en evalueren van het
behandelplan gebeurt onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de arts en de
apotheker. Praktijkondersteuners, verpleegkundigen, farmaceutische consulenten,
doktersassistenten, apothekersassistenten en andere hulpverleners kunnen bij de
uitvoering behulpzaam zijn.

Bij het opstellen van deze STRIP zijn de voorheen in Nederland gebruikte instrumenten POM
en GIVE in elkaar geschoven.

