
Webinar ‘Medicijngebruik bij ouderen’ d.d. 29 november 2022 

Vragen uit de chat beantwoord door Menno Siegersma, apotheker 

 

1. Welke leeftijd wordt aangehouden bij deze presentatie? Ouderen boven de 75 of boven de 

80 jaar?  

Iedereen veroudert, maar het verouderingsproces verloopt niet bij iedereen hetzelfde. Er is geen 

harde grens te noemen van 75 of 80 jaar. Afhankelijk van je werkhypothese kun je een cohort 

formuleren waarbij je een leeftijdsgrens van 75 of 80 jaar  opneemt.  

 

2. Welke waarde vertegenwoordigt ook het lichaamsgewicht? MDRd of CKD-EPI? 

Bij het gebruik van de Cockcroft Gault formule is het gewicht ook nodig.  

 

Zie ook https://www.knmp.nl/rekenmodules/creatinine_html 

 

 

3. Vanaf welke waarde afname aanpassing dosering Ciprox van 2xd250 naar 1xd500? 

Bij verminderde nierfunctie nemen halfwaardetijd en AUC van ciprofloxacine toe en neemt de 

renale klaring af. Hierdoor is het risico op bijwerkingen verhoogd. 

 

bij creatinineklaring kleiner dan 30 ml/min 

Orale toediening: normale keerdosis met een interval van 24 uur tussen 2 doses. Dus 1 maal 

per dag 500mg.  

 

In de praktijk zien we dat er 2x250mg wordt voorgeschreven, maar dat is niet nodig. Het duurt 

dan namelijk langer voordat de Cmax bereikt wordt.  

 

4. Moeten patiënten extra bijdragen voor baxter/rol? 

Nee, dit wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten van medicatierol zijn 

uiteraard wel iets hoger dan het gebruik van doosjes. Echter de medicatieveiligheid neemt toe, 

waarmee ziekenhuisopnames voorkomen kunnen worden.  

 

5. Metformine werkt niet optimaal, waarom? Heeft het te maken met het merk? 

In principe niet. Zie hiervoor de uitgebreide informatie op:  

https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-generieke-of-merkloze-

medicijnen 

 

 

6. Wat is een siilo app? 

Siilo is een app waarmee zorgmedewerkers op een veilige manier met elkaar kunnen 

communciceren. Werkt ongeveer als whatsapp.  

https://www.siilo.com/nl/siilo-messenger 

 

7. Wat zijn de AMO’s 

Een AMO is een Actueel Medicatie Overzicht. Hierop is de medicatie te zien die op dit moment 

gebruikt wordt, maar ook de gestopte medicatie van de afgelopen 180 dagen. Verder worden 

een paar labwaarden, indien bekend ook weergegeven op het medicatie overzicht.  
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