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Addendum voor de tweede lijn Richtlijn Polyfarmacie bij ouderen
Onder voorzitterschap van Ephor kerngroeplid prof.dr. R.J. van Marum is het addendum ouderen in de tweede lijn bij de richtlijn Polyfarmacie
bij Ouderen afgerond, gepubliceerd in de richtlijnendatabase en eveneens beschikbaar via de Ephor website. Het addendum beoogt nadere
invulling te geven aan de uitvoering van medicatiebeoordeling in de 2e-lijn, aanvullend op de 1e-lijns medicatiebeoordeling. Adviezen uit het
addendum moeten leiden tot reductie van het risico op onbedoelde schade door polyfarmacie door het optimaliseren van de farmacotherapie
tijdens opname. Daarbij komen de volgende punten aan bod:
• Hoe te handelen op het moment dat een oudere patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis.
• Wat kan er gedaan worden om schade door medicatie tijdens opname te voorkomen.
• Hoe kan de kans op medicatie gerelateerde problemen na ontslag uit het ziekenhuis verminderd worden.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming en juist gebruik van uw persoonsgegevens
In het kader van de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke sinds 25 mei 2018 van kracht is doen wij
er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Ons privacy beleid houdt in dat wij in ieder geval:
• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze
worden verwerkt, i.e. wij gebruiken alleen uw e-mailadres voor het versturen van het Ephor Nieuws. U kunt uw abonnement op het
Ephor Nieuws te allen tijde opzeggen.
• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
• passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens
gewaarborgd is.
• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Onderzoek
Op dinsdag 10 april heeft Kris van Keulen in het academiegebouw van de Universiteit Utrecht haar proefschrift getiteld “Antipsychotics,
delirium and glucose in older patients’ in het openbaar verdedigd. Zij bestudeerde bij kwetsbare oudere mensen de relatie tussen het gebruik
van antipsychotica, delier en de glucosehuishouding. Kris van Keulen is werkzaam als ziekenhuisapotheker in Amstelveen. Haar promotie
onderzoek is mogelijk geworden via een samenwerking tussen Tergooi ziekenhuizen(apotheek en geriatrie), de afdeling farmacoepidemiologie & klinische farmacologie van de UU en het UMC Utrecht (apotheek, geriatrie en intensive care). Co-promotoren waren Dr Rob
Heerdink en Wilma Knol, Promotor was Toine Egberts.
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Aandacht voor geneesmiddelen informatie over ouderen bij CBG
Binnen het CBG loopt een project, geïnitieerd door het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor),waarbij informatie over
geneesmiddelen bij ouderen centraal staat. De doelstelling van dit project is het verzamelen van geneesmiddelenonderzoek bij ouderen, bij
voorkeur ouder dan 75 jaar, en de informatie beschikbaar stellen aan artsen, apothekers en andere zorgprofessionals. Momenteel komt de
informatie uit openbare bronnen, zoals de SmPC en literatuur. In de toekomst zullen de registratiedossiers en de EPAR ook worden
geraadpleegd.
Oud-College lid Paul Jansen is voortrekker van dit project, waarbinnen Dianne Noppe al een aantal jaar actief is. Recent zijn Babs Fabriek
en Hilda Kuin aan het team toegevoegd. Zij gaan informatie over geneesmiddelen bij ouderen verzamelen, wat aangeboden wordt aan het
Farmacotherapeutisch Kompas en het Informatorium Medicamentorum. Daarnaast komt de informatie op de website van Ephor en in de
EPHOR-app. Deze app is recent ontwikkeld en is gratis te downloaden in de Apple Store en Google Play store en ook toegankelijk
via www.ephorapp.nl.
Op de foto van rechts naar links: Babs Fabriek, Hilda Kuin, Dianne Noppe en Paul Jansen. Op het scherm de Ephor app.

Ephor nascholing: data 2018
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Ephor organiseert samen met PAO-Farmacie en de afdeling Geriatrie van het UMC Utrecht interactieve nascholingen voor artsen en
apothekers:
6 september 2018: Cardiovasculair risicomanagement 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
https://www.paofarmacie.nl/index.php?uid=2&cid=6028&did=5603
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