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Samenwerken aan
de behandeling van kwetsbare
ouderen
Locatie: BCN Daltonlaan 100, Utrecht
Datum: 22 september 2016 – 16 maart 2017

Samenwerken aan de behandeling van kwetsbare ouderen
De medische zorg voor kwetsbare ouderen is uitdagend. Om de zorg goed te kunnen verlenen is kennis
nodig van diagnostiek en behandeling die kan afwijken van richtlijnen en standaarden. Samenwerking tussen
verschillende disciplines en met name tussen (huis)arts en apotheker is van belang omdat zij aanvullende
kennis bezitten.
Bij de medische zorg aan kwetsbare ouderen zijn de volgende vragen van belang:







Wat zijn de ziekteverschijnselen bij een kwetsbare oude patiënt?
Welke keus maak ik voor de diagnostiek?
Wat is de balans tussen effectiviteit en veiligheid van farmacotherapie bij kwetsbare ouderen?
Welke geneesmiddelen hebben de voorkeur?
Welke doseringen moet ik kiezen?
Wanneer en hoe moet ik de behandeling stoppen?

De afdeling Geriatrie van het UMC Utrecht en het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor)
organiseren samen met PAOFarmacie en de UMC Utrecht Julius Academy een reeks nascholingen voor
(huis)artsen en apothekers om kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te behandelen. Hierbij komen
diagnostiek en behandeling van veel voorkomende aandoeningen aan bod en worden de evidence-based
geneesmiddelenrapporten van Ephor behandeld
Elke module is interactief. Samenwerking in kleine groepen komt uitvoerig aan bod.
De blokken zijn opgezet als losse nascholingsdagen, maar kunnen indien gewenst ook als gehele
nascholingscyclus van 7 blokken gevolgd worden

Leerdoelen
Na het volgen van de cyclus bent u in staat om:

Atypische ziektepresentatie van ouderen te herkennen

De juiste keuze te maken uit de beschikbare behandelingen;

De juiste dosering te kiezen, evenals de doseerfrequentie en de formulering;

Bijwerkingen tijdig te herkennen;

Klinisch relevante interacties te vermijden;

De duur van de behandeling te bepalen;

Weten hoe de middelen kunnen worden gestopt;

Gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring.

Multidisciplinair samen te werken in de zorg voor kwetsbare ouderen

Cursusleider
dr. Paul Jansen, klinisch geriater klinisch farmacoloog, afdeling Geriatrie en het Expertisecentrum
Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor), UMC Utrecht
Cursuscommissie:
dr. Paul Jansen, klinisch geriater klinisch farmacoloog, afdeling Geriatrie en het Expertisecentrum
Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor), UMC Utrecht
prof dr. J.J.M. van Delden, verpleeghuisarts en hoogleraar Medische Ethiek, Julius Centrum., UMC Utrecht

Onderdelen
De cyclus bestaat uit zeven modules met een eigen thema. Iedere module bestaat uit twee delen van twee
uur

22 september 2016: Optimaliseren van polyfarmacie bij ouderen
 deel 1: polyfarmacie, probleemanalyse en aanpak
docent: dr. Wilma Knol, klinisch geriater/klinisch farmacoloog, UMC Utrecht


deel 2: shared decision making, medicatie overdracht
docent: dr. Carolien van der Linden, klinisch geriater/klinisch farmacoloog, UMC Utrecht

6 Oktober 2016: Cardiovasculair risicomanagement bij ouderen


deel 1: Doet hypertensie er toe? Wat moet ik met atriumfibrilleren bij ouderen
docent: dr. Ron Pisters, cardioloog i.o., Maastricht UMC+



deel 2: Diagnostiek en behandeling van angina pectoris en (diastolisch) hartfalen bij ouderen
docent: dr. Paul Jansen, klinisch geriater/klinisch farmacoloog, UMC Utrecht

3 November 2016: Aanpak van delier en gedragsstoornis bij dementie


deel 1: Herkennen en aanpak van een delier bij ouderen
docent: dr. Dineke Koek, klinisch geriater/klinisch epidemioloog, UMC Utrecht



deel 2: Gedragsstoornissen bij dementie, wat zijn de mogelijkheden?
docent: drs. Ariël Vondeling, klinisch geriater/klinisch farmacoloog, UMC Utrecht

1 december 2016: Slaapstoornissen en angst bij ouderen


deel 1: Slaappatroon van ouderen, welk slaapmiddel is het beste?
docent: drs. Geert Lefeber, klinisch geriater/klinisch farmacoloog, UMC Utrecht



deel 2: diagnostiek van angst en de keuze van anxiolytica bij ouderen
docent: dr. Martin Smalbrugge, specialist ouderengeneeskunde, VU medisch centrum

19 januari 2017: Diagnostiek en behandeling van osteoporose en pijn bij ouderen


deel 1: Pijn door osteoporose en de keuze van NSAIDs
docent: dr. Harald Verhaar, klinisch geriater, UMC Utrecht



deel 2: omgaan met opioïden bij ouderen
docent: dr. Bart van Wijck, anesthesioloog-pijnspecialist/epidemioloog

16 februari 2017: Urologische problematiek bij ouderen


deel 1: diagnostiek en behandeling van Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS)
docent: dr. Paul Dautzenberg, klinisch geriater, Jeroen Bosch Ziekenhuis



deel 2: aanpak van prostaatproblemen
docent: drs. M.T.W.T. Lock, uroloog/androloog, UMC Utrecht

16 maart 2017: Depressie bij ouderen
 deel 1: milde depressie bij ouderen en de keuze van SRI’s
docent: dr. Els van Melick, klinisch geriater, Reinier de Graaf gasthuis
 deel 2: diagnostiek en behandeling van ernstige depressie bij ouderen
docent: dr. Rob Kok, ouderenpsychiater/klinisch epidemioloog, Parnassia

Canmeds




Kennis en wetenschap
Samenwerken
Farmaceutisch handelen

Doelgroep
Openbaar apothekers, poliklinisch apothekers, ziekenhuisapothekers, huisartsen,
ouderengeneeskunde, , klinisch geriaters, internisten ouderengeneeskunde, AIOS

specialisten

Cursusduur
Cursus bestaat uit een cyclus van 7 modules, elke module bestaat uit 4 studieuren,
die als volgt zijn ingedeeld:




Van 16-18 uur
18-19 uur diner
Van 19-21 uur

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor openbaar apothekers, poliklinisch apothekers (bij de KNMP) en
ziekenhuisapothekers (bij de NVZA) en artsen (ABC1), klinisch geriaters (NVKG),

PRAKTISCHE INFORMATIE
Locatie:
BCN Daltonlaan 100, 3584 BJ Utrecht
Prijs:
€ 2065,00 excl. 21% BTW
Aanmelding:
Via www.paofarmacie.nl
Informatie:
Hans Noordhuis, project assistent, PAOFarmacie, zie contactgegevens onderaan
Organisatie:
PAOFarmacie i.s.m. Julius Academy, Divisie Julius Centrum, UMC Utrecht

PAOFarmacie
Broederplein 39
3707 CD Zeist
www.paofarmacie.nl

T +31(0)30-3040105
E h.noordhuis@paofarmacie.nl

Project assistent:
Hans Noordhuis

