Farmacovigilantie: misbruik en afhankelijkheid van
benzodiazepines en verwante geneesmiddelen voor de
behandeling van slaapproblemen
Standpunt van een officina-apotheker
Dr Apr Jan Saevels
Wetenschappelijk Directeur, APB

15.10.2019 1

Agenda
1) Enkele evoluties in ambulant verbruik
2) Patient met een klacht van slapeloosheid in de
apotheek
3) Patient met een voorschrift
Primoprescriptie
Herhaalvoorschrift
4) Afbouwschema’s
5) Slotbemerkingen

Enkele evoluties in ambulant verbruik

« Benzodiazepines en verwanten »
clonazepam
diazepam
chlordiazepoxide
oxazepam
clorazepate potassium
lorazepam
bromazepam
clobazam
ketazolam
prazepam
alprazolam
nordazepam
ethyl loflazepate
clotiazepam
cloxazolam
flurazepam
nitrazepam
flunitrazepam
triazolam
lormetazepam
temazepam
midazolam
brotizolam
loprazolam
zopiclone
zolpidem
zaleplon
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« Benzodiazepines en verwanten »
# DDD Hypnotics and sedatives (Benzo & Zdrugs)
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« heeft u niets om beter te slapen? »
Klacht van slapeloosheid in de apotheek

Enkele elementen…
Hoelang bestaat de klacht al? Ernst? Impact op functioneren overdag?

Neemt patient geneesmiddelen die de slaap kunnen verstoren?
Amfetaminederivaten (bupropion, methylfenidaat), Antidepressiva (fluoxetine, nortriptyline, reboxetine), Antiparkinsonmiddelen
(levodopa, apomorfine, bromocriptine, pramipexol, ropinirol, rotigotine), Corticosteroïden (methylprednisolon, prednisolone),
Sympathicomimetica (adrenaline, pseudo-efedrine, fenylefrine), Rookstopmiddelen (varenicline, nicotine), Cholinesterase-inhibitoren
(donepezil, galantamine, rivastigmine), Bètablokkers (atenolol, bisoprolol, carvedilol, celiprolol, metoprolol), theofylline, nalmefeen,
cafeïne, ...

Slaaphygiëne!
Oriëntatie : doorverwijzen naar arts indien onderliggend problem
Bespreken niet-medicamenteuze therapieën
Fytotherapeutische geneesmiddelen (oa Valeriaan droog extract)
http://www.slaapenkalmeermiddelen-hulpmiddelenboek.be/pharmaciens/#insomnie-geneesmiddelen
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/herbal/valerianae-radix

Voorschrift voor benzodiazepine
Basis Farmaceutische Zorg die aflevering omkadert

Afhandelen voorschrift
Identificeren van de patient (eID)
Consulteren van Farmaceutisch Dossier (belang Huisapotheker)

https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/downloads/AR-KB-2009-01-21-gids-BPO.pdf

Afhandelen voorschrift
Analyse patiënt – geneesmiddel (medicatiebewaking)
- extra aandacht voor risicopatiënten
- interacties met geneesmiddelen, met voedingsmiddelen

https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/downloads/AR-KB-2009-01-21-gids-BPO.pdf
https://phil.apb.be/
SKP
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Afhandelen voorschrift
Analyse patiënt – geneesmiddel (medicatiebewaking)
- extra aandacht voor risicopatiënten
- interacties met geneesmiddelen, met voedingsmiddelen
- opsporen van dubbelmedicatie
- nagaan van contra-indicaties
- verificatie dosering
- bespreken ongewenste effecten
- co-medicatie (opioïden!)
- middelenmisbruik (alcohol/drugs)
- Risk Minimisation Activities?
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Afhandelen voorschrift
Analyse patiënt – geneesmiddel (medicatiebewaking)
- extra aandacht voor risicopatiënten
- interacties met geneesmiddelen, met voedingsmiddelen
- opsporen van dubbelmedicatie
- nagaan van contra-indicaties
- verificatie dosering
- bespreken ongewenste effecten
- co-medicatie (opioïden!)
- middelenmisbruik (alcohol/drugs)
- Risk Minimisation Activities?
Aangepaste verpakkingsgrootte? (alternatief: per blister / units, maar….)

Einddatum voorgeschreven?
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Afhandelen voorschrift
Aflevering (medicatiebegeleiding)

https://phil.apb.be/

https://phil.apb.be/
https://www.valpreventie.be/
https://www.sanofi-qr.be/stilnoct/1/nl
http://www.ordederapothekers.be/default.aspx?ID=1220
https://www.vad.be/assets/de-meest-gestelde-vragen-slaap--en-kalmeringsmiddelen
http://www.somniferesetcalmants-manuelaide.be/wp-content/uploads/2018/03/NL-Brochure-kalmeer-en-slaapmiddelen-02.pdf

Chronische gebruikers
Afbouw?

Chronische gebruikers
Voor chronische gebruikers kunnen apothekers samen met arts een rol spelen in de 3 fases:
Stap 1: Het probleem aankaarten (medicatie-educatie)
Stap 2: De patiënt motiveren
Stap 3: Afbouwen
Belang van lokale afspraken rond aanpak
Door het RIZIV goedgekeurde kwaliteitsbevorderende programma’s voor MFO :
Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: misbruik en verslaving
Valpreventie: het verband tussen psychofarmaca en vallen
Rationeel gebruik van benzodiazepines voor slapeloosheid door multidisciplinaire samenwerking (NEW)
Misbruik – Medische shopping
Werkgroep Orde der Artsen – Orde der Apothekers
http://www.slaapenkalmeermiddelen-hulpmiddelenboek.be/pharmaciens/#insomnie-geneesmiddelen
https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/zorgkwaliteit/geneesmiddelen/medisch-farmaceutisch-overleg/Paginas/goedgekeurde-kwaliteitsbevorderende-programma.aspx
https://www.ordomedic.be/nl/adviezen/advies/misbruik-van-geneesmiddelen-overconsumptie-en-beroepsgeheim

Afbouwschema’s
- Geleidelijke afbouw is te verkiezen boven abrupt stoppen
- Overschakelen op diazepam (lange halfwaardetijd) levert geen voordelen op
- Verschillende mogelijk schema’s, no golden bullet
Gekende schema’s
- Ashton (reductie in stappen van 10 à 20% per twee à drie weken)
- Leids slaapprotocol (wekelijkse reductie over 12 weken)
- Tannenbaum et al. (reductie in stappen van 50% over 21 weken)

Steeds overleg arts – patiënt en medewerking apotheker

Denis, C. & Fatséas, M. & Lavie, E. Pharmacological interventions for benzodiazepine mono-dependence management in outpatient settings. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006
https://www.benzo.org.uk/manual/bzsched.htm
https://www.henw.org/system/files/download/1992_November_Article_04.pd
Tannenbaum C, Martin P, Tamblyn R, Benedetti A, Ahmed S, Reduction of inappropirate benzodiazepine prescriptions among older adults through direct patient education, The EMPOWER cluster
randomized trial, JAMA Intern Med. 2014;174(6):890-898.

Afbouwschema’s in de praktijk
- Beschikbare specialiteiten : beperkt
- Breken van tabletten door de patiënt:
- Enkel stappen van 50% mogelijk
- Cave nauwkeurigheid (breukstreep/breukgroef)
- Magistrale bereiding
- De meest courante middelen (lorazepam, lormetazepam, diazepam,
zolpidem) zijn beschikbaar als vergunde grondstoffen.
- Capsules kunnen magistraal bereid worden
- Personaliseren
- Cave kostprijs : terugbetaling te overwegen?
- Steeds duidelijk medicatieschema opstellen (ev. IMV overwegen)
- GGG (Goed Gebruik Geneesmiddelen) afbouw als nieuwe prestatie
https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/content/Matieres_premieres/liste_mp_autorisees_2018_07_05.pdf
https://www.deprescribingnetwork.ca/useful-resources
The challenges of benzodiazepine tapering and discontinuation and an underutilized interdisciplinary approach
Edward Fang, Ho Seung Jason Kim, Jacky Tang, Charles Choi : UBCMJ. 2018: 10.1 (16-18)

# DDD Dispensed

Tenslotte
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- Waar willen we naartoe in globaal
verbruik ?
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- Hoe betere monitoring en reporting naar
arts en apotheker (koppeling acties en
resultaat) ?

250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000

- Farmanet?

50 000 000
0

- PSYCHOFARMACA (BelPEP) (aka project
Leiehome) als voorbeeld : Huisapotheker
als sleutelfiguur – Farmaflux als
onderaannemer
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www.farmaflux.be

Waarop hoop ik voor de toekomst ?
- Patiënten kunnen in acute situaties blijven rekenen op hun arts en apotheker voor veilig
gebruik van (kleine) verpakkingen
- Succesvolle MFO’s rond afbouw benzodiazepines over het ganse land
- « GGG afbouw » massaal voorgeschreven door artsen en succesvol uitgevoerd door
apothekers
- Afbouwschema’s worden terugbetaald zodat patiënten niet dubbel geraakt worden
- Individuele afbouwschema’s worden op maat van de patiënt in de apotheek ge-3D-print

Only my personal reflections

Thank You!

Thank you!
Développer, valoriser et soutenir l’expertise du pharmacien d’officine indépendant au service de la santé de ses patients
De meerwaarde van de zelfstandige apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen

www.apb.be

