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Geneesmiddelen op de Geriatriedagen

Tijdens de Geriatriedagen 2019, die ook dit jaar weer in Congrescentrum 1931 in Den
Bosch worden georganiseerd, zal aandacht besteed worden aan de nieuw te
verschijnen richtlijn QTcverlenging bij kortdurend antipsychoticagebruik. Tijdens dit
symposium georganiseerd door de SIG Farmacotherapie bij Ouderen wordt besproken
hoe om te gaan met het risico op QTcverlenging bij kortdurend gebruik van
antipsychoticagebruik, voorgeschreven voor een delier bij (kwetsbare) ouderen. De
aanleiding, voorlopige aanbevelingen en praktische toepassing van deze richtlijn in de
dagelijkse praktijk zijn onderwerp van gesprek en discussie.
De workshop is op vrijdag 8 februari gepland van 10.2011.20 uur.
Lianne Huibers presenteert tijdens de Geriatriedagen haar poster over onderzoek dat
ze gedaan heeft naar de vertaling van de STOPP/START criteria naar gecodeerde
algortitmes voor software implementatie. Deze algoritmes kunnen dienen als
sjabloon voor het toepassen van STOPP/START criteria op elke software applicatie.

Ephor nascholing: data 2019
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Ephor organiseert samen met PAO-Farmacie en de afdeling Geriatrie van het
UMC Utrecht interactieve nascholingen voor artsen en apothekers:
14 februari 2019
- Urologische problematiek bij ouderen
14 maart 2019
- Cardiovasculair risicomanagement bij ouderen
18 april 2019
- Osteoporose en pijn bij ouderen
9 mei 2019
- Optimaliseren van polyfarmacie bij ouderen
13 juni 2019
- Slaapstoornissen en angst bij ouderen
19 september 2019
- Delier en gedragsproblemen bij dementie
10 oktober 2019
- Depressie en vallen bij ouderen
De cursus vinden plaats van 16-21 uur met om 18 uur een diner: locatie BCN,
Daltonlaan 100, Utrecht
Aanmelding via Website PAO farmacie

Lauren Dautzenberg start met promotie onderzoek
Binnen de grote Europese OPERAM-studie (Optimising Therapy to prevent
avoidable hospital admissions in the multimorbid elderly) is er een subsidie
binnengehaald voor de uitvoering van systematic reviews naar het effect van
medicamenteuze en niet-medicamenteuze interventies
op vallen/valgerelateerde fracturen en ongeplande ziekenhuisopnames. Lauren
Dautzenberg voert deze reviews uit in het kader van haar promotieonderzoek.

Onderzoek
Tijdens het PCNE congres in Egmond aan Zee van 6 t/m 9 februari presenteert
Linda Mulder-Wildemors van het SIR-instituut haar onderzoek naar het
verminderen van ongeschikte medicatie bij oudere patiënten door gebruik te
maken van een 'clinical decision support' systeem (CDSS). Zij toonde aan met
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haar onderzoek dat in de openbare apotheek waarschuwingen van het CDSS
in 8,7% van de gevallen leidde tot een medicatiewijziging.

Ephor website en Ephor app vernieuwd
De Ephor website is vernieuwd. Zo is het nu bijvoorbeeld mogelijk om direct in
te schrijven voor het Ephor Nieuws, in plaats van aanmelden via een
contactformulier. Zie https://ephor.nl
Ook de Ephor app is vernieuwd. Deze kan nu sneller geüpdatet worden. De
Ephor app is gratis te downloaden via Google PlayStore of de Appstore. De
app is ook bereikbaar via https://ephorapp.nl.

Website

De activiteiten van Ephor zijn mogelijk gemaakt door ZonMw en het Ministerie van VWS.

