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Dianne	  Noppe	  aangesteld	  bij	  Ephor	  

Dianne Noppe is aangesteld bij Ephor vanuit het 

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Deze 

aanstelling is mogelijk gemaakt door een structurele 

financiering van VWS voor Ephor. Dianne zal de 

evidence-based Geneesmiddelenrapporten gaan 

schrijven, waarvan er al eerder elf zijn geplaatst op 

de Ephor website. Het rapport dat zij als eerste gaat 

schrijven betreft de orale antistolling met als 

indicaties trombo-embolische processen en 

atriumfibrilleren. Daarbij zullen de vitamine-K 

antagonisten worden vergeleken met de direct 

werkende orale antistollingsmiddelen bij 

(kwetsbare) ouderen. 

  
Hierbij wil ik mijzelf kort voorstellen, mijn naam is 

Dianne Noppe en ik ben recent begonnen bij Ephor. 

In Utrecht heb ik biomedische wetenschappen 

gestudeerd. Naast mijn werk voor Ephor werk ik ook 

bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

(CBG) als Regulatory Project Officer. Naast het 

schrijven van de geneesmiddelenrapporten zal ik 

informatie verzamelen over ouderen voor de EMA 

om in het Public Assessment Rapport op te nemen. 

Ik hoop met deze werkzaamheden bij te dragen aan 

meer informatie rondom geneesmiddelen(gebruik) 

voor kwetsbare ouderen.   

Ephor	  nascholingscyclus	  

Het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij 

Ouderen (Ephor) organiseert samen met PAO-

Farmacie en de Werkgroep Deskundigheids-

bevordering Huisartsen Midden-Nederland een 

reeks nascholingen voor artsen en apothekers om 

zo goed en zo veilig mogelijk voor te schrijven aan 

kwetsbare ouderen. Hierbij staan de evidence-

based geneesmiddelenrapporten van Ephor 

centraal. De onderwerpen die aan de orde komen 

zijn de behandeling van pijn met oa. NSAIDs en 

Opioïden (dinsdag 15 december 2015), 

slaapstoornissen en angst (dinsdag 19 januari 

2016) en de behandeling van depressie met SSRI’s 

en TCA’s (woensdag 17 februari 2016).  

LEERDOELEN: Na het volgen van een workshop 

bent u in staat om van de meest voorgeschreven 

geneesmiddelen: 

De juiste keuze te maken uit de middelen; 

De juiste dosering te kiezen, evenals de doseer-

frequentie 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. 

 

Aanmelding via het contactformulier op Ephor of via 

www.PAOfarmacie.nl 

 



	  	  

	  

Ephor	  krijgt	  structurele	  financiering	  

Het ministerie van VWS heeft besloten de activiteiten van Ephor te ondersteunen door een structurele 

financiering van ruim 145.000 euro per jaar. Daarvoor worden, naast medewerkers bij het CBG, 

redacteurformatie bij het Zorginstituut Nederland (ZINL) aangesteld om informatie over geneesmiddelen 

bij ouderen te verzamelen en beschikbaar te stellen aan voorschrijvers en afleveraars. De methodiek van 

de evidence-based geneesmiddelen rapporten van Ephor, waarvan er 11 op de website beschikbaar zijn, 

vormt de basis. In de toekomst zal via een link in het Farmacotherapeutisch Kompas de Ephor rapporten 

beschikbaar komen. Ook zal de polyfarmaciemodule, die in het e-learning programma PScribe is 

ingebouwd, onderhouden worden. 

OPERAM	  studie	  van	  start	  

De startbijeenkomst van de OPERAM (OPtimising ThERapy to prevent Avoidable hospital admissions in 

the Multimorbid elderly) studie was op 15 en 16 juni in Zwitserland. In deze studie wordt de door EPHOR 

en de faculteit Computerscience van de UU ontwikkelde STRIPassistant, een digitale methode om 

polyfarmacie te optimaliseren, onderzocht op het voorkomen van medicatiegerelateerde 

ziekenhuisopnames. Als promovendi op dit project zijn Lianne Huibers en Ian Shen aangesteld. De 

STRIP-assistant wordt geoptimaliseerd en gebruiksvriendelijk gemaakt. Een videodemo is beschikbaar op 

www.ephor.nl.  

Het	  OPERAM	  team	  

Lianne Huibers     Ian Shen        Wilma Knol      Paul Jansen Michiel Meulendijk Marco Spruijt 

	   	   	   	   	    
Publicaties	  

Rapport over de betekenis van de gordelroos-vaccinatie voor ouderen is gepubliceerd en op 

www.ephor.nl als pdf beschikbaar.  

Publicaties van Ephor in de literatuur: 

• Paul A.F. Jansen et al. De juiste keuze van geneesmiddelen bij ouderen. NTVG 2015; 159: 
A9185. 

• Wilma Knol et al. Onjuist geneesmiddelgebruik bij ouderen opsporen. De herziene STOPP- 
START criteria. NTVG 2015; 159: A8904. 

 
• Clara Drenth-van Maanen et al. Adherence with dosing guideline in patients with impaired renal 

function at hospital discharge. PLoS ONE 2015; 10(6): e0128237.  
 

• Michiel Meulendijk et al. Computerized decision support improves medication review 
effectiveness: an experiment evaluating the STRIP Assistant's usability. Drugs Aging 
2015;32:495-503. 


