Samenwerken aan de behandeling van kwetsbare ouderen
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 een reeks van 7 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.
Modules
De cyclus bestaat uit zeven modules. Elke module is interactief en stuurt aan op samenwerking in kleine groepen.
•
•
•
•
•
•
•

Optimaliseren van polyfarmacie bij ouderen
Cardiovasculair risicomanagement bij ouderen
Aanpak van delier en gedragsstoornis bij dementie
Slaapstoornissen en angst bij ouderen
Diagnostiek en behandeling van osteoporose en pijn bij ouderen
Urologische problematiek bij ouderen
Depressie en vallen bij ouderen

De modules zijn daar waar gewenst ook los af te nemen.
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Leerdoelen
Na het volgen van de cyclus bent u in staat om:
• atypische ziektepresentatie van ouderen te herkennen;
• een juiste keuze te maken uit de beschikbare behandelingen;
• een juiste dosering te kiezen, evenals de doseerfrequentie en de formulering;
• bijwerkingen tijdig te herkennen;
• klinisch relevante interacties te vermijden;
• de duur van de behandeling te bepalen;
• weten hoe de middelen kunnen worden gestopt;
• gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring;
• multidisciplinair samen te werken in de zorg voor kwetsbare ouderen.
CanMeds
• Farmaceutisch handelen
• Samenwerken
• Kennis en Wetenschap

Voor informatie over prijs, data, locatie en accreditatie ga naar www.paofarmacie.nl

www.paofarmacie.nl
info@paofarmacie.nl

T: 030-3040100
F: 030-3040109

Project manager:
Lonneke Drop

