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Geneesmiddelen zijn de wapens bij uitstek die de geneeskunde hanteert om ziekten te bestrijden. Als we
ouder worden neemt de kans op ziekte toe en dus
ook de kans dat we medicijnen moeten gebruiken,
soms zelfs levenslang. Bijwerkingen kunnen bij veel
medicijnen voorkomen, maar op oudere leeftijd is de
kans op bijwerkingen groter dan op jongere leeftijd.
Als we aan meerdere ziekten lijden en dus meer verschillende medicijnen nodig hebben, is de kans op bijwerkingen nog groter, omdat de verschillende geneesmiddelen een effect op elkaar kunnen hebben. Soms
is dat gunstig, maar vaak ook niet. In ieder geval is
het handig om te weten wat medicijnen doen, welke
bijwerkingen ze hebben en welke effecten ze op elkaar hebben.
Niet alleen voor de ouderen zelf is het goed om dat te
weten, maar ook voor hulpverleners die vooral met
ouderen te maken hebben, bijvoorbeeld in de geriatrie
en verpleeghuisgeneeskunde. Als we bedenken dat
ouderen, die 13% van de bevolking uitmaken, zo'n
30% van alle geneesmiddelen voor hun rekening nemen, dan zullen ook de huisarts en de eerstelijns
hulpverleners vaak met medicijngebruik bij ouderen
worden geconfronteerd.
De behandeling van de geneesmiddelen in dit boek is
geheel gericht op het gebruik ervan bij ouderen. In
hoofdstuk 3 wordt het begrip `medicijngroep' geõÈntroduceerd. Veel medicijnen zijn onder te brengen in
een aantal medicijngroepen of hoofdgroepen. Leren
we deze hoofdgroepen kennen, dan hebben we al
meteen enig inzicht in de geneesmiddelen die tot zo'n
hoofdgroep behoren. De hoofdgroepen in dit boek
zijn ontleend aan het Farmacotherapeutisch kompas.
In hoofdstuk 21 worden vijftig geneesmiddelen ± eÂeÂn
geneesmiddel per medicijngroep ± in detail behan-

Inleiding

9

deld, waarbij zoveel mogelijk kenmerken worden genoemd die voor ouderen gelden. De aldus behandelde
geneesmiddelen staan vetgedrukt in de tabellen 2 t/m
38. Op die manier maakt dit boek het op zijn beurt
weer makkelijker om het Farmacotherapeutisch kompas
te raadplegen: de veelheid van geneesmiddelen in het
kompas wordt inzichtelijk gemaakt.
Jan van Ingen Schenau
Opmerkingen

Opmerkingen of suggesties voor verbeteringen zijn
van harte welkom. Ze kunnen gericht worden aan:
De Tijdstroom Uitgeverij
Postbus 775
3500 AT Utrecht
info@tijdstroom.nl
onder vermelding van Gids geriatrische geneesmiddelen.

