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beroepsuitoefening

SHARED DECISION MAKING BIJ DEMENTIE

‘Goede zorg
organiseren is óók
behandeling’

beeld: Anita Edridge

Patiënten die de geheugenpoli bezoeken
vanwege een vermoeden van beginnende
dementie worden nog niet altijd even
goed betrokken bij het beslissingsproces
voor de diagnosestelling en de voor- en
nadelen van de verschillende opties op
dit gebied. De communicatie naar
de patiënt kan beter, vinden hoofd
onderzoek Wiesje van der Flier en
neuroloog Femke Bouwman van het
VUmc Alzheimercentrum.

Femke Bouwman: ‘Een app kan de clinicus ondersteunen om de ingewikkelde
boodschap helderder aan de patiënt over te brengen.’

Nu steeds meer aandacht ontstaat voor shared decision
making is de tijd rijp om dit ook specifiek bij dementie
te doen, stelt Van der Flier. ‘We krijgen steeds meer diagnostische mogelijkheden tot onze beschikking: naast
anamnese, neuropsychologisch onderzoek en beeldvorming, ook biomarker-bepalingen in hersenvocht,
amyloïd PET en binnen afzienbare tijd wellicht ook tau
PET. De vraag of die diagnostische mogelijkheden wel of
niet moeten worden benut, wordt nu nog te vaak ingevuld voor de patiënt. Soms met “Er zijn toch geen
behandelmogelijkheden dus doe maar niet” en soms
met “Het kan dus moet het ook”. Het is onterecht te stellen dat diagnostiek niet zoveel zin heeft als er toch geen
curatieve behandelmogelijkheden zijn. Goede zorg organiseren, wat alleen kan als je weet wat er aan de hand is,
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De communicatie kan beter

Hoe reageren patiënten over het algemeen op de diagnose? Met “Ik ben blij dat ik het nu weet” of “Ik had het
liever nog niet willen weten”? ‘Dat laatste zie ik niet
vaak’, zegt Bouwman. ‘Mensen hebben toch in de gaten
dat er iets met ze aan de hand is. Zeker als ze eenmaal
hier in VUmc komen, want wij zijn een tertiair behandelcentrum. Wat ik na het vertellen van de diagnose wel
merk, is hoe belangrijk mensen het vinden uitgelegd te
krijgen wat er precies aan de hand is. En de kunst is die
uitleg zo te geven dat deze aansluit op wat de patiënt
aankan.’
Hoe vollediger die informatie kan zijn, hoe beter.
Daarom is de door ZonMW Memorabel gesubsidieerde
ABIDE-studie zo belangrijk, omdat die erop gericht is
de communicatie met de patiënt over de diagnostische
mogelijkheden en de testuitslag te verbeteren.
Het communicatie-onderzoek gebeurt samen met collega’s uit het AMC. Van der Flier: ‘Binnen deze studie hebben we aan artsen gevraagd hoe zij de patiënt betrekken
bij de beslissingen over het diagnostische traject. Zij
zeggen allemaal: “We doen niet anders.” Maar als je
doorvraagt, blijkt dat ze wel vertellen over de diagnostische mogelijkheden, maar niet over de voor- en nadelen
en de alternatieven. De patiënten hebben we ook
gevraagd hoe zij de communicatie ervaren. Zij zeggen
dat weliswaar veel besproken wordt, maar dat ze niet de
indruk hebben dat ze informatie over opties hebben
gekregen. Ook geven patiënten aan dat ze meer willen
weten over wat de testresultaten voor hen persoonlijk
betekenen. Er is dus duidelijk ruimte voor verbetering.’
Bij een vervolgonderzoek zijn nu in tien geheugenpoli’s
gesprekken opgenomen met 120 patiënten. Die gesprekken worden op dit moment geanalyseerd. Van der Flier:
‘Een belangrijke aanvulling op het eerdere onderzoek,
want we weten wel wat artsen en patiënten denken dat
er gebeurt, maar we gaan nu dus luisteren naar wat er
écht gebeurt.’

kunnen bepalen of zich bij hen daadwerkelijk dementie
zal ontwikkelen, zijn binnen ABIDE risicomodellen ontwikkeld op basis van MRI- en hersenvochtonderzoek,
aangevuld met de leeftijd, sekse en informatie uit de
cognitieve screening van de patiënt. ‘Van de mensen
bij wie een milde cognitieve stoornis wordt vastgesteld,
krijgt 50 procent binnen drie jaar dementie’, zegt
Van der Flier. ‘Wat moet je als behandelaar met zo’n
cijfer? De ene helft zal stellen op basis van dit gegeven
niets te kunnen zeggen en de andere zal tegen de patiënt
zeggen dat die erop moet rekenen dat hij de ziekte van
Alzheimer krijgt. Beide uitingen schieten tekort.
Daarom hebben we die risicomodellen ontwikkeld om
bij mensen met een milde cognitieve stoornis op veel
Ò

beeld: Mark van den Brink

is óók behandeling. Daarnaast komen patiënten met een
vraag en willen ze die zo goed mogelijk beantwoord hebben. En nu een ziektemodificerende behandeling aan de
horizon ligt, is de optie voor deelname aan een trial ook
relevant geworden. De diagnose dementie kan iemand
het gevoel van nutteloosheid geven. Deelname aan een
trial geeft de patiënt de mogelijkheid om toekomstige
generaties te helpen en dus toch nog van nut te zijn.’

Meer individuele voorspelling

Een belangrijke patiëntengroep in de communicatie zijn
degenen met een milde cognitieve stoornis. Om beter te

Wiesje van der Flier: ‘Van de mensen bij wie een milde cognitieve stoornis wordt
vastgesteld, krijgt 50 procent binnen drie jaar dementie.’
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meer individueel niveau een voorspelling te kunnen
doen.’ Een artikel over deze risicomodellen is geaccepteerd voor publicatie in JAMA Neurology.
Het mooie is dat binnen de onderzoeksdoelen van de
ABIDE-studie ook een app wordt ontwikkeld die de arts
helpt om de communicatie met de patiënt over de uitslag van de diagnostische test zo zorgvuldig mogelijk te
communiceren. Bouwman: ‘Onze verwachting is dat die
app de clinicus kan ondersteunen om de ingewikkelde
boodschap helderder aan de patiënt over te brengen.
Niet alleen over de einduitslag, maar ook over de weg
daar naartoe: welke test is relevant en waarom? Zo kan
al aan het begin van het proces verwachtingenmanagement worden toegepast.’

Zicht krijgen op praktijkvariatie

Op dit moment gaan alle geheugenpoli’s op eigen wijze
om met de dementiediagnostiek. ‘Een geheugenpoli is
een kruispunt van verschillende beroepen: neurologen,
psychiaters en geriaters’, zegt Van der Flier. ‘Die maken

op iedere werkplek hun eigen afspraken. En de richtlijn
is open genoeg om hen hiertoe de ruimte te bieden. Uit
een focusgroep met twaalf van deze mensen werd duidelijk hoe groot de praktijkvariatie is. Voor ons was dat
de reden om het Nederlands Geheugenpoli Netwerk
(www.geheugenpoliklinieken.nl) op te zetten. Niet om
die praktijkvariatie weg te nemen, want daar moet
ruimte voor bestaan, maar wel om die goed in kaart te
brengen. Zo kan de patiënt een bewuste keuze maken op
basis van kennis over die variatie.’
Het NGN houdt 24 november in de Utrechtse Jaarbeurs
zijn tweede congres. ‘Praktijkvariatie is daar ook een van
de thema’s’, zegt Bouwman. ‘We willen daar de aanzet
geven om gezamenlijk tot bewuste praktijkvariatie te
komen, door geheugenpoli’s hun eigen werkwijzen te
laten presenteren. De interactieve sessie tijdens het congres helpt ons om concreter aan de slag te kunnen hiermee. We hebben subsidie ontvangen om die gegevens
eenduidig te analyseren en Vilans is verantwoordelijk
voor de uitvoering van die analyse.’ Ñ
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Sterke remmers van de transporteiwitten ENT1, CNT3 en BCRP: Op het niveau van absorptie van cladribine blijkt de enige denkbare klinisch relevante
interactieroute het borstkankerresistentie-eiwit (BCRP of ABCG2) te zijn. Remming van BCRP in het maag-darmstelsel kan leiden tot toename van de orale
biologische beschikbaarheid en systemische blootstelling van cladribine. Sterke inductoren van de transporteiwitten BCRP en P-gp: De effecten van sterke
inductoren van de efflux-transporteiwitten BCRP en P-glycoproteïne (P-gp) op de biologische beschikbaarheid en dispositie van cladribine zijn niet formeel
onderzocht. Een mogelijke afname van blootstelling aan cladribine moet in overweging worden genomen indien sterke inductoren van de transporteiwitten BCRP (bijvoorbeeld corticosteroïden) of P-gp (bijvoorbeeld rifampicine, sint-janskruid) gelijktijdig worden toegediend. Hormonale anticonceptie: Het
is op dit ogenblik niet bekend of cladribine de effectiviteit van systemische hormonale anticonceptiemiddelen vermindert. Daarom dienen vrouwen die
systemische hormonale anticonceptie gebruiken, een barrièremethode toe te voegen tijdens de behandeling met cladribine en gedurende ten minste 4
weken na de laatste dosis in elk behandelingsjaar. Zwangerschap en borstvoeding: Voordat de behandeling wordt gestart in zowel jaar 1 als jaar 2
moeten vrouwen die zwanger kunnen worden en mannen die een kind kunnen verwekken advies krijgen over de kans op een ernstig risico voor de
foetus en de noodzaak van effectieve anticonceptie. Bij vrouwen die zwanger kunnen worden, moet zwangerschap worden uitgesloten voordat de
MAVENCLAD-behandeling wordt gestart in jaar 1 en jaar 2, en worden voorkomen door effectieve anticonceptie te gebruiken tijdens behandeling met
cladribine en gedurende ten minste 6 maanden na de laatste dosis. Vrouwen die systemische hormonale anticonceptie gebruiken, dienen een barrièremethode toe te voegen tijdens de behandeling met cladribine en gedurende ten minsten 4 weken na de laatste dosis in elk behandelingsjaar. Vrouwen
die zwanger worden tijdens behandeling met MAVENCLAD moeten de behandeling staken. Aangezien cladribine invloed heeft op DNA-synthese kunnen
bij mensen bijwerkingen op gametogenese worden verwacht. Daarom moeten mannelijke patiënten voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat
hun partner zwanger wordt tijdens behandeling met cladribine en gedurende ten minste 6 maanden na de laatste dosis. Afgaande op ervaring met
mensen met andere stoffen die DNA-synthese remmen, kan cladribine aangeboren misvormingen veroorzaken wanneer het wordt toegediend tijdens de
zwangerschap. Vanwege het potentieel van ernstige bijwerkingen bij zuigelingen die borstvoeding krijgen, is borstvoeding gecontra-indiceerd tijdens
behandeling met MAVENCLAD en gedurende 1 week na de laatste dosis. Dosering: De aanbevolen cumulatieve dosis van MAVENCLAD is 3,5 mg/
kg lichaamsgewicht over een periode van 2 jaar, toegediend als 1 behandelingskuur van 1,75 mg/kg per jaar. Elke behandelingskuur bestaat uit 2
behandelingsweken: één week aan het begin van de eerste maand en één week aan het begin van de tweede maand van het respectieve behandelingsjaar. Elke behandelingsweek bestaat uit 4 of 5 dagen waarop een patiënt, afhankelijk van het lichaamsgewicht, 10 mg of 20 mg (één of twee tabletten) krijgt als een enkele dagelijkse dosis. Farmacotherapeutische categorie: Antineoplastische middelen, antimetabolieten, purineanalogen, ATC-code: L01BB04. Houdbaarheid/bewaring: 3 jaar. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Overige informatie:
Blisterverpakking van georiënteerd polyamide (OPA)/aluminium (Al)/polyvinylchloride (PVC) – aluminium (Al) verzegeld in een kartonnen mapje en
vastgezet in een moeilijk door kinderen te openen omdoos. Verpakkingsgrootten van 1, 4, 5, 6, 7 of 8 tabletten. Afleverstatus: UR. Vergoeding: Vergoeding binnen GVS is aangevraagd. Nummer(s) van de vergunning voor het in de handel brengen: EU/1/17/1212/001-006. Laatste goedkeuring
verkorte SmPC: Augustus 2017. De volledige productinformatie en aanvullende informatie is op verzoek verkrijgbaar bij Merck B.V.,Tupolevlaan 41-61,
1119 NW Schiphol-Rijk, tel: 020 – 6582824.
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