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INHOUD
De medische zorg voor kwetsbare ouderen is uitdagend. Om de zorg goed te kunnen verlenen is kennis nodig van diagnostiek
en behandeling die kan afwijken van richtlijnen en standaarden. Samenwerking tussen verschillende disciplines en met name
tussen (huis)arts en apotheker is van belang omdat zij aanvullende kennis bezitten. Bij de medische zorg aan kwetsbare ouderen
zijn de volgende vragen van belang:







Wat zijn de ziekteverschijnselen bij een kwetsbare oude patiënt?
Welke keus maak ik voor de diagnostiek?
Wat is de balans tussen effectiviteit en veiligheid van farmacotherapie bij kwetsbare ouderen?
Welke geneesmiddelen hebben de voorkeur?
Welke doseringen moet ik kiezen?
Wanneer en hoe moet ik de behandeling stoppen?

De afdeling Geriatrie van het UMC Utrecht en het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor) organiseren samen
met PAOFarmacie en de Julius Academy een reeks nascholingen voor (huis)artsen en apothekers om kwetsbare ouderen zo
goed mogelijk te behandelen. Hierbij komen diagnostiek en behandeling van veel voorkomende aandoeningen aan bod en
worden de evidence-based geneesmiddelenrapporten van Ephor behandeld.
Tijdens deze interactieve nascholing is er uitgebreid aandacht voor de diagnostiek en behandeling van osteoporose en pijn bij
ouderen. In het eerste deel komt de medicamenteuze behandeling van osteoporose aan de orde. In het vervolg gaat het om
gebruik van NSAID’s en opioïde pijnstillers bij ouderen. Naast interactie met de docenten gaat u ook in kleinere groepen samen
aan de slag om uw vragen en ervaringen te delen.
De module Diagnostiek en behandeling van osteoporose en pijn bij ouderen is onderdeel van een nascholingscyclus. De modules
zijn opgezet als losse nascholingen, maar zijn indien gewenst ook als cyclus – in totaal 7 modules – te volgen.
LEERDOELEN
Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
 Atypische ziektepresentatie van ouderen te herkennen;
 De juiste keuze te maken uit de beschikbare behandelingen en de juiste dosering te kiezen, evenals de
doseerfrequentie en de formulering;
 Bijwerkingen tijdig te herkennen en klinisch relevante interacties te vermijden;
 De duur van de behandeling te bepalen en te achterhalen hoe de middelen kunnen worden gestopt;
 Gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring en zo multidisciplinair samen te werken in de zorg voor kwetsbare
ouderen.
CANMEDS
Medisch handelen / Farmaceutisch handelen
Samenwerken
Kennis en wetenschap
CURSUSLEIDING
Dr. P.A.F. Jansen, klinisch geriater/klinisch farmacoloog

DOCENTEN
Dr. H.J.J. Verhaar, internist/klinisch geriater
Dr. A.M.J. van Wijck, anesthesioloog-pijnspecialist/epidemioloog

DOELGROEP
Openbaar apothekers, poliklinisch apothekers, ziekenhuisapothekers, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, , klinisch
geriaters, internisten ouderengeneeskunde, AIOS
ACCREDITATIE
Accreditatie is aangevraagd voor openbaar apothekers, poliklinisch apothekers (bij de KNMP) en ziekenhuisapothekers (bij de
NVZA) en artsen binnen Cluster 1 van de KNMG
PRAKTISCHE INFORMATIE
Locatie:
BCN Daltonlaan 100, 3584 BJ Utrecht
Prijs:
€ 295,00 excl. 21% BTW
Aanmelding:
Via www.paofarmacie.nl
Informatie:
Hans Noordhuis, project assistent, PAOFarmacie, zie contactgegevens onderaan
Organisatie:
PAOFarmacie i.s.m. Julius Academy, Divisie Julius Centrum, UMC Utrecht
PAOFarmacie
Broederplein 39
3707 CD Zeist
www.paofarmacie.nl

T +31(0)30-3040105
E h.noordhuis@paofarmacie.nl
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