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Tineke, vrolijk maken over de
soms wel heel tegenstrijdige dieet-
voorschriften waar hij zich aan
moet houden. „Ik heb bijvoor-
beeld een stoma. Daar moet ik
zout voor gebruiken. Maar ik heb
ook maar vijftien procent nier-
functie, en dan mag je weer geen
zout. En ik mag ook geen suiker
eten, want ik ben diabeet.”

Met mate
De oplossing? „Gewoon alles eten,
maar met mate. En ja, ik lust ook
een biertje en op een feestje laat
ik het taartje niet staan. Maar dan
moet ik wel direct daarna insuline
spuiten.”

Het maakt Cornelissen het per-

fecte voorbeeld voor het langjarig
project waarmee de ziekenhuis-
apotheker van het Catharina Zie-
kenhuis, Marieke Kerskes, het aan-
tal fouten rond medicijngebruik
van nierpatiënten met driekwart
heeft weten terug te brengen. „Ik
nam vroeger al mijn medicijnen
in één keer”, zegt Cornelissen.
Dat is een van de ‘foutjes’ waar
Kerskes het over heeft: „Je

lichaam reageert door de verschil-
lende bloeddrukverlagers anders
dan normaal. Dus kan je bij het
opstaan direct duizelig zijn. Nor-
maal gaat je hartslag wat omhoog
en knijpen de bloedvaten wat sa-
men, maar dat werkt door de
bloeddrukverlagers minder goed
en trager.” Nu verdeelt Cornelis-
sen zijn medicijninname meer
over de dag. Zo slikt hij zijn bloed-
verdunners en cholestorolpillen
voortaan niet meer ’s ochtends,
maar ’s avonds.

Tussen neus en lippen meldt
Cornelissen nog even dat hij al
twee keer een herseninfarct heeft
gehad. „Maar ik laat me er niet
door tegenhouden. We gaan twee

of drie keer per jaar op vakantie.
Ook naar het buitenland, ja. Grie-
kenland bijvoorbeeld. Dan moet
ik wel voor al mijn medicijnen me-
dische verklaringen en de origine-
le doosjes meebrengen.”

EPO
Ziekenhuis-apotheker Kerskes
wijst bijvoorbeeld op het gebruik
van EPO, een hormoon dat tegen-
woordig vooral bekend staat als
middel waarmee je sneller bergop
kan fietsen. Maar Cornelissen had
het nodig om zijn lichaam aan te
sterken. „De Tour de France rijd ik
echt niet meer”, lacht hij. Als hij
de grens over gaat is een medi-
sche verklaring over zijn medicijn-

gebruik dus gewenst. „Laatst wil-
de een grensbewaker in Grieken-
land mijn stoma onderzoeken. Ik
heb hem gezegd: doe dat maar
niet.”

Omdat hij nog vijftien procent
nierfunctie heeft, hoeft Cornelis-
sen nog niet aan de dialyse. Dat
percentage geldt wel als de bo-
dem, dus het moment komt wel
steeds dichterbij. Al is er voor
hem een uitweg: een zus heeft al
toegezegd om als donor een nier
af te staan. Toch wil hij graag een
kijkje nemen op de afdeling in het
Catharina Ziekenhuis waar nierpa-
tiënten drie keer per week uren-
lang spoelen. „Ook dat is meet- en
regeltechniek. Dat vind ik mooi.”

‘Vroeger nam ik al mijn
medicijnen in één keer, nu
verdeel ik ze meer over de dag’

Bert Cornelissen nierpatiënt
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Marieke Kerskes levert 75 procent minder medicijnfouten op

de France rijd ik echt niet meer’

nierpatiënt beter afstemmen’
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EINDHOVEN. Patiënten met ernsti-
ge nierproblemen slikken vaak
zoveel verschillende medicijnen
dat fouten bij gebruik voor de
hand liggen. Dat kan zorgen
voor bijwerkingen die kunnen
variëren van lichte klachten tot
de dood.

De ziekenhuisapotheker van
het Catharina Ziekenhuis in
Eindhoven, Marieke Kerskes,
heeft een systeem ontwikkeld
om het aantal fouten bij gebruik
van medicijnen met driekwart te-
rug te brengen. „Bij een eerste
meting bleek het te gaan om vijf
tot zes fouten per patiënt. Dat
ligt nu op één of twee”, zegt
Kerskes. „Nul fouten is niet mo-
gelijk, maar we willen er wel zo
dicht mogelijk bij komen.”

Kerskes deed haar onderzoek
onder nierpatiënten die worden
behandeld in het Catharina Zie-
kenhuis. Het systeem zal eind
dit jaar ook worden gebruikt in
het Dialysecentrum Deurne, dat
onderdeel is van het Elkerliek
Ziekenhuis.

Tien geneesmiddelen
De werkwijze bevalt zo goed dat
die de komende twee jaar wordt
ingevoerd bij alle niercentra in
Nederland. Het gaat daarbij on-
der meer om een wetenschappe-
lijk onderbouwde vragenlijst die
de basis vormt voor het tweejaar-
lijkse gesprek van de ziekenhuis-
apotheker met alle nierpatiën-
ten. Daarnaast is er meer overleg
tussen alle medisch specialisten,
ziekenhuisapothekers, diëtisten
en maatschappelijk werkers.
Nierpatiënten slikken gemid-
deld tien verschillende genees-
middelen per dag. Dat maakt de
inname ingewikkeld. „Tel daar-
bij op dat veel nierpatiënten ook
diabetes of hart- en vaatziekten
hebben, waardoor het aantal bij-
werkingen hoger is dan nor-
maal”, aldus Kerskes. Ook is nog

weinig onderzoek gedaan naar
de invloed van geneesmiddelen
op iemand met een verminderde
nierfunctie. Kerskes: „Bij patiën-
ten waar de nier nog maar voor
dertig procent werkt, kunnen ge-
neesmiddelen een andere uitwer-
king hebben. Wij zijn op de
hoogte van de nierfunctie van
de patiënt, waardoor we de dose-
ring beter individueel kunnen af-
stemmen. Soms zien we ook dat
een patiënt twee verschillende
medicijnen slikt die elkaar niet
verdragen. Dat corrigeren we di-
rect. Ons motto is: ‘Zelf doen
waar het kan, overnemen als het
moet’. Het is belangrijk dat de pa-
tiënt zelf de medicatie beheert
en de bijwerkingen leert ken-
nen.”

De polikliniek Nierfalen is on-
derdeel van de afdeling Nierziek-
ten van het Catharina Zieken-
huis en het Dialysecentrum
Deurne van het Elkerliek. Met
meer dan tweehonderd patiën-
ten is dit het op één na grootste
centrum van Nederland.
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A ls Bert Cornelissen uit
Geldrop vertelt met
welke ziekten en daar-
aan gekoppelde licha-

melijke beperkingen hij dage-
lijks rekening moet houden, ver-
wacht je een somber mens aan
te treffen.

Maar de 68-jarige gepensio-
neerde docent techniek aan het
Peelland College in Deurne is zo
opgewekt als maar zijn kan. Hij
noemt de vele medicijnen waar
hij elke dag mee moet beginnen
‘mijn eerste ontbijtje’. Ook kan
hij zich, samen met echtgenote

Regelmatige begeleiding, strikte
richtlijnen en meer inbreng van
patiënten werpen vruchten af.

● De werkwijze van apotheker

‘De Tour
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