
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

De	  activiteiten	  van	  Ephor	  worden	  mogelijk	  gemaakt	  door	  een	  subsidie	  van	  ZonMw	  	  en	  het	  Ministerie	  van	  VWS
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OPERAM	  studie	  krijgt	  een	  Horizon	  
2020	  grant	  van	  ruim	  6	  miljoen	  euro	  	  

De	  OPERAM	  studie,	  waarin	  het	  effect	  van	  de	  Structured	  Tool	  to	  
Reduce	  Inappropriate	  Prescribing	  (STRIP),	  inclusief	  de	  digitale	  	  
STRIP-‐assistant,	  wordt	  bestudeerd	  op	  vermijdbare	  
ziekenhuisopnames	  	  in	  vier	  Europese	  landen,	  is	  zeer	  goed	  
gewaardeerd	  door	  het	  Horizon	  2020	  programma	  en	  wordt	  
gefinancierd	  met	  een	  bedrag	  van	  ruim	  6	  	  miljoen	  euro.	  Het	  
OPERAM	  consortium	  is	  een	  samenwerkingsverband	  van	  
universitair	  medische	  centra	  in	  Bern,	  Brussel,	  Cork	  en	  Utrecht.	  
Leider	  van	  het	  project	  is	  prof.	  Rodondi	  	  uit	  Bern.	  Ephor	  heeft	  de	  
STRIP	  en	  de	  STRIPassistant	  ontwikkeld.	  Wilma	  Knol	  en	  Paul	  Jansen,	  
van	  de	  afdeling	  Geriatrie	  en	  Ephor,	  UMC	  Utrecht,	  gaan	  samen	  met	  
Marco	  Spruijt	  en	  Michiel	  Meulendijk	  van	  de	  Informatica	  faculteit	  
Utrecht	  de	  studie	  vanuit	  de	  Nederlandse	  site	  uitvoeren.	  	  

OPERAM	  studie	  

www.ephor.nl	  	  geheel	  vernieuwd	  

De website van Ephor is van een nieuw jasje voorzien en heeft 
een andere indeling gekregen. Via de vernieuwde website is het 
gemakkelijker navigeren en eenvoudiger om documenten te 
raadplegen. Zo zijn er op de hoofdpagina drie duidelijke 
categorieën, waaronder onderwijs, hulpmiddelen bij het 
voorschrijven van geneesmiddelen en relevante 
onderzoeksartikelen. De website is aangepast naar aanleiding 
van een gebruikersonderzoek. Verder is de website van Ephor 
nu ondergebracht bij Isatis, een websitebouwer uit Nijmegen. 
Heeft u nog tips voor de website, laat het dan weten via het 
contactformulier op www.ephor.nl.

Structurele	  subsidie	  van	  VWS	  voor	  Ephor	  

Het	  ministerie	  van	  Volksgezondheid,	  Welzijn	  en	  Sport	  (VWS)	  heeft	  besloten	  
de	  activiteiten	  van	  Ephor	  te	  ondersteunen	  door	  een	  structurele	  financiering	  
van	  ruim	  145.000	  euro	  per	  jaar.	  Daarvoor	  kunnen	  medewerkers	  bij	  het	  
Zorginstituut	  Nederland	  (ZINL)	  worden	  aangesteld	  om	  informatie	  over	  
geneesmiddelen	  bij	  kwetsbare	  ouderen	  te	  verzamelen	  en	  deze	  beschikbaar	  
te	  stellen	  aan	  voorschrijvers	  en	  afleveraars.	  De	  methodiek	  van	  de	  evidence-‐
based	  geneesmiddelen	  rapporten	  van	  Ephor,	  waarvan	  er	  11	  op	  de	  website	  
www.ephor.nl	  beschikbaar	  zijn,	  vormt	  de	  basis.	  Ook	  zal	  de	  
polyfarmaciemodule	  die	  in	  het	  e-‐learning	  programma	  PScribe	  is	  ingebouwd	  
onderhouden	  worden,	  allereerst	  door	  de	  herziene	  START/STOP	  criteria	  in	  
te	  gaan	  bouwen.	  De	  herziene	  START/STOP	  criteria	  zullen	  binnenkort	  
beschikbaar	  zijn	  op	  www.ephor.nl.	  	  

Karen	  Keijsers	  gepromoveerd	  op	  
studies	  naar	  farmacologie	  onderwijs	  

Op	  13	  januari	  j.l.	  vond	  de	  promotie	  plaats	  van	  Karen	  Keijsers	  van	  
Ephor	  op	  studies	  naar	  farmacologie	  onderwijs.	  De	  promovenda	  
was	  zeer	  succesvol	  in	  haar	  verdediging.	  Het	  proefschrift	  bevat	  
onder	  meer	  een	  randomized	  controlled	  trial	  naar	  de	  
farmacotherapeutische	  analyse	  van	  de	  STRIP	  (Structured	  Tool	  to	  
Reduce	  Inappropriate	  Prescribing).	  Door	  deze	  methode,	  die	  als	  
polyfarmaciemodule	  in	  de	  e-‐learning	  Pscribe	  is	  ingebouwd,	  leren	  
studenten	  om	  veel	  beter	  om	  te	  gaan	  met	  polyfarmacie.	  Het	  
proefschrift	  is	  beschikbaar	  op	  de	  website	  van	  Ephor.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  


