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Nieuwsbrief 29 Therapietrouw
Met therapietrouw wordt bedoeld : Het goed opvolgen van de
voorschriften van een dierenarts, homeopaat etc. Het is belangrijk
omdat de kans dan heel groot is dat de behandeling die het dier
krijgt werkt.
Hoe groot de therapietrouw van een patiënt is, hangt af van de
volgende zaken:
1. Hoe vaak zijn de middelen uiteindelijk toegediend?
2. Hoe vaak is het middel tussendoor vergeten?
3. Is de kuur afgemaakt?
4. Is het middel op de juiste manier gegeven?
5. Is de juiste doseertijd tussen 2 doseringen aangehouden (bijv.
1e dag 3xdd, 2e dag 2xdd, 3e dag 3xdd)?
Therapietrouw gaat niet altijd goed.
Het kan best lastig zijn, of het nu om het toedienen gaat bij uzelf, uw
kinderen, of uw dieren.
Uit onderzoek blijkt dat de trouw aan therapie niet zo hoog is. Bij de
mens tussen de 40% en 70%. Vaak komt het door de drukte, te
weinig tijd, of men is niet echt gemotiveerd om het vol te houden.
Ook bij dieren gaat het in 40% van de gevallen helemaal niet goed.
Tablet vergeten, kuur niet afmaken, i.p.v. 3xdd wordt het 2xdd
gegeven of op de verkeerde manier, bijvoorbeeld neusdruppels via
de bek??
De belangrijkheid van therapietrouw.
Als je je niet aan de voorschriften houdt, kan dit vervelende
gevolgen hebben. Bij een antibiotica kuur is het nodig dat dit
opgevolgd wordt om goed te kunnen werken, en de bacterie uit te
schakelen. Neemt u ze niet op tijd in of niet vaak genoeg, dan zal
het nooit werken en/of overgaan.

Andere gevolgen van het niet opvolgen van het voorschrift van de
arts zijn:
1. Te weinig effect van de medicijnen.
2. Meer kans op terugkeren van het probleem (geen volledige
genezing).
3. Ontwenningsverschijnselen na plotseling stoppen met
bepaalde medicijnen zoals corticosteroïden of middelen tegen
epilepsie.
4. Therapie falen (het niet reageren van de ziekteverwekkers op
het medicijn) als gevolg van te lage dosering.
5. Twijfels over de werking van het medicijn.
6. Een vervolg behandeling door het gebrek aan resultaat, die
anders niet nodig was geweest.
7. Overdosering en ongewenste bijwerkingen bij te hoge
dosering of “inhaal”-giften als men eens vergeten is het
medicijn te geven.
Dat therapie trouw zo moeilijk kan zijn, heeft verschillende
oorzaken:
1. De aard van de aandoening (bij langdurige is moeilijk door te
gaan).
2. Het type van de medicijn en de dosering (pilletje aan kat
geven)
3. Het dier werkt niet altijd mee (protesteert bij toedienen)
4. De eigenaar ziet het niet zitten (heeft geen vertrouwen in
medicijnen).
De invloed van de dierenarts/homeopaat.
Als een dierenarts of homeopaat niet duidelijk uitlegt en opschrijft
wat het middel doet, hoe het gegeven dient te worden, is het voor
veel mensen lastig om zich aan het voorschrift te houden. Maak een
controle afspraak, dan houdt men zich er echt wel aan.
Hoe kan je ervoor zorgen dat de medicatie volgehouden wordt?
1. Stel een duidelijk doel.
2. Zorg ervoor dat u alles begrijpt wat de medicatie doet en wat
de gevolgen zijn, als u het niet goed doet.
3. Vraag om uitleg en een bijsluiter.
4. Neem een schrijfblokje mee, om alles te noteren, want u kan
alles niet onthouden, u krijgt zoveel informatie.
5. Laat de arts/homeopaat het voordoen, hoe u het moet geven,
hoe je het dier vast moet houden. U kunt ook hulp vragen, met
het vasthouden.

6. Als u een medicijn krijgt dat lastig is om te geven, vraag om
een andere mogelijkheid/andere vorm, waardoor toedienen
makkelijker wordt.
7. Bent u bang dat u het vergeet te geven, zet het alarm aan in
uw mobiel.
8. Hou contact met de arts/homeopaat. Vertrouwd u het niet
“BEL”.
Veilig omgaan met medicijnen.
1. Zet het op een plaats waar alleen u bij kan, ook uw dier niet.
2. Bewaar ze op de juiste manier, droge plek, uit de zon, wel/niet
in de koelkast.
3. Bewaar nooit overgebleven medicijnen, voor u zelf of huisdier
om te voorkomen dat:
 Resten van medicijnen worden gebruikt op een moment dat de
klachten terugkomen, de houdbaarheid kan voorbij zijn of u
heeft andere nodig. Raadpleeg eerst de dierenarts of
homeopaat.
 Resten van medicijnen tot vergiftiging kunnen leiden van
kinderen of dieren in huis.
LEVER MEDICIJNRESTEN IN BIJ DE APOTHEEK, DIERENARTS OF
HOMEOPAAT.
GOOI HET NOOIT BIJ HET GEWONE HUISVUIL.
RESTEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR MENSEN, DIEREN EN
ZEKER HET MILIEU.

