Subscribe

Past Issues

PAOFarmacie 23 november 2017

Translate

Lees deze e-mail op het web

Samenwerken aan de behandeling
van kwetsbare ouderen
Geachte heer P.A.F. Jansen,
Kwetsbare oudere patiënten zijn belangrijk, zeker als het gaat om voorschrijven of
afleveren van geneesmiddelen. Gezien hun kwetsbaarheid is het van belang dat de goede
middelen in de juiste dosering worden gekozen. De hulpbronnen, zoals het
Farmacotherapeutisch Kompas, het Informatorium Medicamentorum en de NHGStandaarden zijn daarbij van waarde, maar bevatten relatief weinig informatie over deze
doelgroep.
PAOFarmacie organiseert samen met de afdeling Geriatrie van het UMC Utrecht en het
Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor) een reeks van 7 interactieve
nascholingen voor apothekers en huisartsen. Met deze nascholingen verdiept u zich
specifiek in farmacotherapie bij de kwetsbare, oudere patiënt. U zult merken dat ouderen
wat dat betreft geen “oude volwassenen” zijn en maatwerk niet alleen noodzakelijk, maar
vaak ook complex is. Het voorschrijven van geneesmiddelen aan kwetsbare ouderen
vereist maatwerk.
Het multidisciplinaire karakter van deze nascholing zal de samenwerking tussen arts en
apotheker ten goede komen en is daarom ook uitermate geschikt om samen aan deel te
nemen.
Geinteresseerd? Lees dan hieronder welke 7 nascholingen wij in 2018 voor u organiseren
over deze specifieke doelgroep en schrijf u in.
Uw PAOFarmacie team

25 januari 2018
Bij deze nascholing wordt o.a. ingegaan

op pijn door osteoporose en de keuze van
NSAIDs en omgaan met opioïden bij
ouderen, lees meer

22 februari 2018
Er wordt ingegaan op polyfarmacie,
probleemanalyse en de aanpak hiervan.
En in het tweede gedeelte op shared
decision making en medicatie overdracht,
lees meer

15 maart 2018
Deze nascholing biedt u o.a. kennis over
het slaappatroon van ouderen, welk
slaapmiddel is het beste? En diagnostiek
van angst en de keuze van anxiolytica bij
ouderen, lees meer

19 april 2018
Er wordt uitgebreid stil gestaan bij
gedragsstoornissen bij dementie en het
herkennen hiervan en de aanpak van een
delier bij ouderen, lees meer

17 mei 2018
Deze nascholing helpt u op weg om tot
een weloverwogen advies of voorschrift te
komen van, zowel antidepressiva als
andere valrisico verhogende
medicamenten, lees meer

14 juni 2018
Er wordt ingegaan op diagnostiek en
behandeling van Lower Urinary Tract
Symptoms (LUTS) en de aanpak van
prostaatproblemen, lees meer

6 september 2018
Tijdens deze nascholing komen vragen
aan bod als "doet hypertensie er toe?" en
"wat moet ik met atriumfibrilleren bij
ouderen?". Tevens wordt ingegaan op
diagnostiek en behandeling van angina
pectoris en (diastolisch) hartfalen bij
ouderen, lees meer

Heeft u vragen? Neem contact op met Lonneke Drop telefoon 030-3040107
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