De activiteiten van Ephor zijn mogelijk gemaakt door ZonMw en het Ministerie van VWS
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U kunt zich abonneren op de Nieuwsbrief door een bericht via het contactformulier op www.ephor.nl

Geneesmiddelen op de Geriatriedagen

Ephor nascholing: data 2017

Tijdens de Geriatriedagen 2017, die ook dit jaar weer
in Congrescentrum 1931 in Den Bosch worden
georganiseerd, zal aandacht worden besteed aan het
optimaliseren van polyfarmacie met de vernieuwde
Strip-assistant 2.0. De OPERAM studie, waarin het
effect van de STRIP methode in Europa wordt
bestudeerd, maakt gebruik van de STRIP-assistant
2.0. De eerste patiënten zijn dit jaar geïncludeerd in
deze RCT. De workshop is op donderdag 9 februari
van 16-17 uur.
De SIG Farmacotherapie bij ouderen organiseert op
vrijdag 10 februari een symposiumover toepassing
van Direct werkende Orale Antistollingsmiddelen
(DOAC’s) bij ouderen. Het rapport van Ephor over de
antistollingsmiddelen, waarbij de DOAC’s vergeleken
worden met de vitamine K antagonisten
acenocoumarol en fenprocoumon, wordt besproken.

Het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij
Ouderen (Ephor) organiseert samen met
PAO-Farmacie en PAO-H-Julius Academy een
reeks interactieve 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 zijn:

Kennis van geneesmiddelen van
belang voor de fysiotherapeut
Karen Keijsers en Paul Jansen hebben in het
Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie
een artikel gepubliceerd over het belang van kennis
over geneesmiddelen voor de fysiotherapeuten die
in de ouderenzorg werken. Het artikel bevat veel
praktische informatie. Het artikel is in te zien in de
stand van Ephor op de geratriedagen.
Keijsers Karen & Jansen Paul.
NTvGeriatriefysiotherapie, 2016, 30:44-52.

donderdag 16 februari 2017: urineincontinentie en prostaatproblemen
donderdag 16 maart 2017: depressie bij
ouderen
De cursus vinden plaats van 16-21 uur met
om 18 uur een diner: locatie BCN, Daltonlaan
100, Utrecht. De locatie is zowel per
openbaar vervoer als per auto goed
bereikbaar. Er is voldoende
parkeergelegenheid.
Aanmelding voor één of meerdere
cursusdagen kan via het contactformulier op
www.Ephor.nl, via
https://www.paofarmacie.nl/index.php?uid
=2 of via
http://portal.juliuscentrum.nl/academy/nlnl/courses.aspx

De data voor de nieuwe EPHOR cyclus zijn
(onderwerpen volgen binnenkort):
Dinsdag 11 april
Dinsdag 9 mei
Dinsdag 6 juni
Dinsdag 5 september
Dinsdag 3 oktober
Dinsdag 31 oktober
Dinsdag 21 november

Developing drug products in an Aging Society
Dit boek bespreekt de belangrijkste aspecten van de ontwikkeling van geneesmiddelen en therapie voor
oudere patiënten. Het boek geeft richting voor de ontwikkeling en het voorschrijven van een rationeel
product aan ouderen. Het boek is waardevol voor studenten, wetenschappers, regulators, artsen,
apothekers en de geneesmiddelenindustrie. Sven Stegeman uit Oostenrijk is de editor. De kosten van het
e-book zijn 190,39 euro en van de hard-cover 242,74 euro. Springer is de uitgeverij, ISBN 978-3-31943097-3.
Paul Jansen van Ephor heeft met een hoofdstuk een bijdrage aan het boek geleverd. Hij pleit voor
verzamelen van informatie nodig voor registratie van een geneesmiddel met onderstaande vragen:
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Wat is het aantal bestudeerde patiënten ≥ 65 jaar?
Wat is het aantal bestudeerde patiënten ≥75 jaar?
Zijn de geïncludeerde patiënten representatief voor de doelpopulatie?
Zijn studiedeelnemers geëxludeerd op basis van oude leeftijd, zo ja wat is de reden?
Zijn studiedeelnemers geëxludeerd op basis van comorbiditeit, zo ja welke en wat is de reden?
Zijn studiedeelnemers geëxludeerd op basis van comedicatie, zo ja wat is de reden?
Zijn er aan leeftijd gerelateerde verschillen in effectiviteit?
Zijn er aan leeftijd gerelateerde verschillen in dosis-response?
Is de time-to benefit (TTB) van het geneesmiddel van belang, en als dat zo is is de TTB berekend bij ouderen?
Zijn effecten op kwaliteit van leven bestudeeerd bij patiënten ouder dan 65 jaar?
Is er een post-authorisatie effectiviteit studie bij oudere patienten gepland?
Zijn er leeftijds-gerelateerde verschillen in bijwerkingen?
Heeft het geneesmiddel anticholinerge effecten, zo ja in welke mate?
Geeft het geneesmiddel toename van de kans op een delirium, zo ja in welke mate?
Geeft het geneesmiddel toename van de kans op duizeligheid, zo ja in welke mate?
Geeft het geneesmiddel toename van de kans op vallen, zo ja in welke mate?
Heeft het geneesmiddel sedative effecten, zo ja in welke mate?
Heeft het geneesmiddel orthostatische effecten, zo ja in welke mate?
Heeft het geneesmiddel effecten op het bewegingssysteem, zo ja in welke mate?
Heeft het geneesmiddel effecten op de haemostase, zo ja in welke mate?
Is er een post-authorisatie safety studie bij oudere patiënten gepland?
Is er een single-dose PK studie bij mensen >65 jaar verricht?
Is er een multiple-dose PK studie bij mensen >65 jaar verricht?
Is accumulatie van het geneesmiddel te verwachten, zo ja in welke mate?
Is de PK bestudeerd in geval van nierinsufficiëntie?
Wordt het geneesmiddel gemetaboliseerd met een hoge extractie ratio (groot first-pass effect)?
Wordt het geneesmiddel gemetaboliseerd door het CYP 450 enzymsysteem? Zo ja welke en in welke mate.
Is het geneesmiddel afhankelijk van transporters zoals PgP?
Heeft het geneesmiddel een smalle farmcotherapeutische breedte?
Zijn er klinisch relevante geneesmiddelen interacties?
Zijn er klinisch relevante geneesmiddel-ziekte interacties?
Heeft het geneesmiddel effect op de eetlust, zo ja in welke mate?
Wat is de dosisfrequentie van het geneesmiddel?
Is de inname van het geneesmiddel bestudeerd bij oudere patienten? (bv verpakking, makkelijk te openen of
geneesmiddel moeilijk in te slikken)
35. Is er duidelijke informatie voor oudere patiënten beschikbaar in de patiënten bijsluitertekst?
36. Zijn er gevolgen van inname fouten, bv ten aanzien van verkeerde doseringen, bestudeerd?
Het boek ligt ter inzage in de stand van Ephor.

