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Ephor ontwikkelt APP

Ephor nascholing: data 2017

In samenwerking met EverywhereIM
ontwikkelt Ephor een APP met informatie
over geneesmiddelen bij ouderen. Alle
informatie over de geneesmiddelen die in
de Ephor rapporten staan worden in een
verkorte versie weergegeven. Er kan
worden gezocht op individuele geneesmiddelen, geneesmiddelengroepen en
indicaties.
Per geneesmiddel wordt het standpunt
van Ephor weergegeven gevolgd door het
aantal oude patiënten dat in randomized
controlled trials is bestudeerd, het aantal
oude patiënten dat het middel krijgt in de
dagelijkse praktijk, de effectiviteit en
bijwerkingen van het middel, het interactiepotentieel, farmacokinetische gegevens bij ouderen, dosisadviezen en
gebruiksgemak en of het middel mag
worden fijngemalen.
Bij de geneesmiddelengroepen worden de
geneesmiddelen onderling vergeleken en
van een kleuradvies voorzien: wit is het
referentiemiddel waarmee wordt
vergeleken, groen heeft bij ouderen de
voorkeur boven het referentiemiddel,
oranje heeft nadelen bij ouderen ten
opzichte van het referentiemiddel.
Bij de indicaties worden de geneesmiddelengroepen per indicatie getoond.
In de APP komen links naar websites die
van nut zijn om zo goed mogelijk aan oude
patiënten voor te kunnen schrijven.
Het is de bedoeling dat alle geneesmiddelen die van belang zijn voor ouderen
in de APP worden opgenomen.
De verwachting is dat de eerste versie van
de APP begin 2018 beschikbaar is.

Ephor organiseert samen met PAOFarmacie en de afdeling Geriatrie van het
UMC Utrecht interactieve nascholingen
voor artsen en apothekers:
dinsdag 5-sep: Aanpak van delier en
gedragsstoornis bij dementie
deel 1: Gedragsstoornissen bij dementie,
wat zijn de mogelijkheden?
deel 2: Herkennen en aanpak van een
delier bij ouderen
di 3-okt: Depressie en vallen bij ouderen
deel 1: Vallen en medicatie
deel 2: diagnostiek en behandeling van
ernstige depressie bij ouderen
dinsdag 31-okt Urologische problematiek
bij ouderen
deel 1: diagnostiek en behandeling van
Lower Urinary Tract Symptoms
deel 2: aanpak van prostaatproblemen
dinsdag 21-nov Cardiovasculair
risicomanagement bij ouderen
deel 1: Doet hypertensie er toe? Wat
moet ik met atriumfibrilleren bij ouderen?
deel 2: Diagnostiek en behandeling van
angina pectoris en (diastolisch) hartfalen
De cursus vinden plaats van 16-21 uur met
om 18 uur een diner: locatie BCN,
Daltonlaan 100, Utrecht
Aanmelding via het contactformulier op
www.Ephor.nl of via
https://www.paofarmacie.nl/index.php?uid=2

OPERAM studie

SeNIOR studie

De OPERAM studie is dit jaar van start
gegaan en er zijn inmiddels meer dan 350
patiënten in de vier centra (Bern, Cork,
Louvain, Utrecht) geïncludeerd. In deze
cluster-gerandomiseerde klinische trial
wordt onderzoek gedaan naar het effect
van een systematische medicatiereview
bij 2000 ouderen met polyfarmacie opgenomen in het ziekenhuis. Doel van de
studie is het vaststellen of optimaliseren
van farmacotherapie een afname van het
aantal medicatiegerelateerde ziekenhuisopnamen geeft. In de studie wordt de
STRIP methode toegepast met ondersteuning van de STRIP Assistent, een
digitaal beslissingsondersteunend
instrument. De resultaten van de studie
worden in 2020 verwacht.

In maart 2016 is Service Apotheek gestart
met het project SeNIOR (Service apotheek
Nederland Implementeert Ouderen
Rapporten). De rapporten van Ephor met
farmacotherapie-adviezen voor kwetsbare
ouderen zijn praktisch vertaald naar
Medisch Farmaceutische Beslisregels
(MFB’s). De eerste resultaten laten zien
dat in 14% van de gevallen een middel dat
minder geschikt is bij ouderen wordt
gestopt of gewijzigd.

Het OPERAM team uit Utrecht: van links
naar rechts staand Sebastiaan Sallevelt,
Lianne Huibers, Renate Turkstra, Ingeborg
Wiltink, zittend Linda Wisselink, Wilma
Knol en Paul Jansen, op de foto ontbreken
Ian Shen en Marco Spruit

Proefschrift beschrijft nieuwe
bijwerkingen antipsychotica bij
kwetsbare ouderen
In haar proefschrift beschrijft Astrid van
Strien verschillende aspecten van
bijwerkingen van antipsychotica bij
kwetsbare ouderen. Zowel klinisch
farmacologische mechanismen, zoals
correlatie tussen concentraties van
haloperidol in bloed en liquor, als
epidemiologische studies naar vallen
veroorzaakt door antipsychotica komen
aan bod. Een nieuw gevonden associatie
van antipsychoticagebruik met
urineweginfecties werd gevonden. Het
proefschrift, dat op 14 september aan de
VU wordt verdedigd (promotor prof. R.
van Marum) is deels beschikbaar op de
website van Ephor.
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