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Ephor app

De Ephor app is in juni geüpdatet en bevat nu meer dan 90
geneesmiddelenteksten met advies van Ephor over het gebruik bij (kwetsbare)
ouderen.
Recente middelen die zijn toegevoegd zijn onder meer diclofenac, diclofenac
gel en naproxen. De overige veel gebruikte NSAIDs worden binnenkort
toegevoegd.
Het streven is om de 100 meest voorgeschreven geneesmiddelen aan ouderen
en de bijbehorende geneesmiddelengroepen in de app te plaatsen.
De app teksten zijn in een nieuw format gezet, die overeenkomt met de
volgorde die het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) hanteert. Met de redactie
van het FK is afgesproken dat zij delen uit de app teksten in het FK overnemen
en een link naar de app tekst kunnen plaatsen.
Alle PDFs van de app teksten staan ook in de kolom ‘Hulp bij voorschrijven’ op
de Ephorwebsite: www.ephor.nl
Mocht u vragen, opmerkingen of wensen ten aanzien van een ontbrekend
middel hebben, dan kunt u dit via het contactformulier op de Ephorwebsite
kenbaar maken.

Ephor nascholing: data 2019
Ephor organiseert samen met PAO-Farmacie en de afdeling Geriatrie van het
UMC Utrecht interactieve nascholingen voor artsen en apothekers:
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

Proefschrift Sanne Verdoorn
Op woensdag 13 maart is Sanne Verdoorn, apotheker, gepromoveerd op het
proefschrift ‘Clinical medication review: One step beyond. Computer rules or
personal goals?’. Zij onderzoek in haar proefschrift of medicatiebeoordelingen
geoptimaliseerd konden worden voor oudere patiënten met polyfarmacie. Ze
heeft zich hierbij gericht op de selectiecriteria, de uitvoering, en uitkomstmaten
van de medicatiebeoordeling. Haar volledige proefschrift is te vinden onder het
tabblad ‘onderzoek’ en vervolgens proefschriften.

GGG congres 2019
In april was het jaarlijkse congres van het ZonMW-programma Goed Gebruik
Geneesmiddelen (GGG). Hierbij werd er ook een speciale sessie gewijd aan
ouderen: 'Ouderen aan de pil'. Tijdens deze sessie werd bediscussieerd dat
veruit de meeste geneesmiddelen worden gebruikt door (kwetsbare) ouderen.
Maar studies naar de effecten van medicijnen worden zelden uitgevoerd in
deze populatie. Wat maakt het belangrijk om dat juist wél te doen? Wat is er
nodig om goed geneesmiddelenonderzoek te doen met ouderen? En hoe
kunnen we kritisch blijven op het gebruik van geneesmiddelen door ouderen,
vooral in de laatste levensfase?

Zie voor meer informatie: https://publicaties.zonmw.nl/congres-goed-gebruikgeneesmiddelen-terugblik-2019/

Publicaties
Recent heeft Marijke Boersma, internist-ouderengeneeskunde en klinisch
farmacoloog i.o., een artikel gepubliceerd in de British Journal of Clinical
Pharmacology met de titel 'The effect of providing prescribing
recommendations on appropriate prescribing: A cluster-randomized controlled
trial in older adults in a preoperative setting.' In dit artikel beschrijft zij de
resultaten van haar onderzoek naar het effect van medicatie-adviezen
gebaseerd op de Systematic Tool to Reduce Inappropriate Prescribing (STRIP)
assistent in de preoperatieve setting op adequate medicatievoorschriften en
mortaliteit. Zij vond een positief effect op adequaat voorschrijfgedrag en geen
effect op postoperatieve mortaliteit.
Het artikel is te vinden op de Ephor website onder het kopje onderzoek artikelen.
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