Ontmoet elkaar in het Transmuraal Leernetwerk Kwetsbare Ouderen op
woensdag 26 juni 2019
|
Beste collega,
Als samenwerkende eerste – en tweedelijns zorgaanbieders in de regio hebben wij het Transmuraal
leernetwerk opgezet. Het doel van dit leernetwerk is kennisuitwisseling rond de transmurale zorg
voor kwetsbare ouderen.

Graag nodigen wij je uit voor de tweede bijeenkomst van dit jaar met
als thema Polyfarmacie.
Programma
Ouderen hebben vaak verschillende ziekten tegelijk en gebruiken daarvoor meerdere medicijnen. Als
een patiënt gedurende langere tijd vijf of meer verschillende soorten geneesmiddelen tegelijk
gebruikt, heet dat polyfarmacie. Polyfarmacie kan bij ouderen voor problemen zorgen. Sommige
medicijnen of zelfzorgmiddelen kunnen elkaar tegenwerken of te vee l versterken. Daarnaast zijn
ouderen extra gevoelig voor de schadelijke effecten van medicijnen, onder andere omdat de nieren
steeds minder goed werken. Het risico op interacties en bijwerking is groter als verschillende artsen
geneesmiddelen voorschrijven en niet van elkaar weten welke medicijnen ze geven.
In deze themabijeenkomst gaan we in op polyfarmacie bij ouderen. Het thema wordt belicht vanuit
verschillende disciplines in de eerste en tweede lijn én vanuit ouderenperspectief.
Aan de orde komen:
• Hoe gaan huisarts en apotheek om met patiënten met polyfarmacie?
• Wat kan er gedaan worden om schade door medicatie te voorkomen?
• Hoe wordt er gehandeld op het moment dat een oudere polyfarmaciepatiënt wordt opgenomen
in het ziekenhuis?
• Wat zijn aandachtspunten vanuit ouderenperspectief?
Uiteraard is er tijdens en tussen de verschillende onderdelen ruimte om met elkaar ervaringen uit te
wisselen.
Voor wie
De bijeenkomst is bedoeld voor POH’s, wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en
apothekersassistenten.
Datum, tijd, locatie
• Woensdag 26 juni 2019
• van 17.00 tot 20.15 uur (let op: een lichte maaltijd wordt dit keer om 17.15 uur geserveerd)
• UMC Utrecht (Maliebaanzaal - Dompleinzaal), Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht
Aanmelden
Graag aanmelden voor 21 juni via SecretariaatNUZO@umcutrecht.nl onder vermelding van je naam,
functie, organisatie, BIG-nummer en eventuele dieetwensen. Deelname is gratis.

