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Nieuwe collega
Tamara Köhler werkt sinds 1 mei 2020 (weer) voor
het Departement Farmaceutische Wetenschappen.
In nauwe samenwerking met de collega’s van
UPPER, houdt ze zich bezig met het project rondom
de beoordeling van professionele vaardigheden in
de coschappen. In dit project wordt
geïnventariseerd hoe de huidige
competentiematrix door coschapbegeleiders wordt
gebruikt en hoe studenten de gegeven feedback
kunnen gebruiken voor hun persoonlijke

Corona en zorg in apotheken | maatjestraject gestart Lees online

 UPPER - onderzoek en onderwijs in de farmaceutische praktijk 

Coschappen binnen de master Farmacie
Op dit moment is er geen nieuwe informatie op het gebied van de coschappen. Op
het eindcoschap na zijn alle overige coschappen voor deze periode geannuleerd.
We zijn verheugd dat we wel alle eindcoschapstudenten een coschapplaats op een
acceptabele reisafstand hebben kunnen aanbieden. Dank aan alle begeleiders die
zich in deze hectische tijd toch weer inspannen om de studenten te begeleiden.

Binnenkort gaan we ons buigen over de planning en invulling van de coschappen
in het studiejaar 2020/2021. Dit zal een uitdaging worden, aangezien we naast de
studenten die volgens hun studieplanning een coschap dienen te volgen, óók de
studenten die coschapdagen hebben gemist, of een geheel coschap niet hebben
kunnen volgen, van een plaats moeten voorzien. We hopen dat, zodra de
omstandigheden dit uiteraard toelaten, we zoals gewoonlijk op de flexibiliteit en
inzet van de coschapbegeleiders kunnen en mogen rekenen.
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ontwikkelingsplan. Het doel van het project is om de validiteit en
betrouwbaarheid van de beoordeling van de coschappen te vergroten. De eerste
acties bestaan uit
het in kaart brengen van de huidige problematiek rondom de beoordeling en
inventariseren van de wensen/behoeftes van ervaringsdeskundigen, zoals
coschapbegeleiders, studenten, het UPPER-team en tutoren.

Tamara is opgeleid als apotheker en is vanaf 2008 werkzaam in het farmaceutisch
onderwijs in Nederland. In de voorgaande jaren was dat bijvoorbeeld het
ontwikkelen, verzorgen en evalueren van onderwijs in de afstudeerfase (HBO –
opleiding Farmaceutisch Consulent) en onderwijsontwikkeling en
docentprofessionalisering (KNMP – Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker
Specialist).

Deze zomer rondt ze haar proefschrift af, over onderzoek van onderwijs, meer
specifiek: ’Role development of the pharmacy technician’.

Vragen of opmerkingen over de beoordeling van professionele vaardigheden in de
coschappen?
Mail Tamara: T.C.Koehler@uu.nl

Maatjestraject 'Mens achter het medicijn' gestart
Door de coronacrisis zitten we veel thuis. Voor veel
ouderen, die niet de afleiding van werk of een
gezin hebben, kan dit een eenzame periode zijn.

Vragenlijst apotheken:
Hoe beïnvloedt de coronacrisis de zorgverlening in de apotheek?

Het coronavirus heeft grote invloed op de situatie en werkzaamheden in de
apotheek. Dit betreft zowel bedrijfsmatige zaken, maar ook de zorgverlening door
de apotheek. Vooral wat betreft dit laatste zijn wij benieuwd hoe het nu in
apotheken gaat. We willen u daarom graag een aantal vragen stellen.

Wij begrijpen dat een vragenlijst wellicht niet uw hoogste prioriteit heeft, maar
denken dat het ook goed is om aandacht te vragen voor de problemen waar
apotheken tegenaan lopen bij het verlenen van optimale farmaceutische zorg aan
hun patiënten. De verzamelde gegevens zullen we verwerken in een artikel voor
onze digitale nieuwsbrief en terugkoppelen middels een publicatie in het
Pharmaceutisch Weekblad.

De vragenlijst bevat vragen over de maatregelen die getroffen zijn in de apotheek
en de effecten van de coronacrisis op de farmaceutische patiëntenzorg. Invullen
van de vragenlijst zal ongeveer 10 minuten tijd in beslag nemen. U kunt de
vragenlijst invullen via de knop hieronder. Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking!

GA NAAR DE VRAGENLIJST
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 Dan kan het fijn zijn om regelmatig met iemand te
(video)bellen.

Als onderdeel van de UPPER keuzecursus ‘Leren
van de patiënt’ zijn daarom 22 farmaciestudenten
als maatje aan een thuiswonende oudere gekoppeld. Tijdens de 10-weekse
cursusperiode hebben studenten meerdere malen contact met hun maatje,
hierover maken ze samen afspraken. Studenten bieden vooral een luisterend oor
en zorgen zo voor een beetje contact en afleiding. Daarnaast vragen ze natuurlijk
vanuit hun interesse/achtergrond als farmaciestudent ook naar de ervaring van
het maatje met het gebruik van geneesmiddelen.

Een eerste nabespreking met de studenten liet al zien dat de maatjes het contact
met de studenten goed waarderen en vaak leuk vinden. De studenten noemden
dat de maatjes soms heel anders waren dan zij hadden verwacht - een oudere die
wat beperkt is kan nog best heel actief en zelfstandig zijn.

In een volgende nieuwsbrief zullen we een aantal ervaringen van studenten delen.

Over deze nieuwsbrief

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie
bent van UPPER en/of de UPPER-Actueel van ons
ontvangt.
U kunt zich afmelden via de knop hieronder.

Contact

UPPER, Departement
Farmaceutische Wetenschappen
Universiteitsweg 99
3584 CG Utrecht

Vacature junior onderzoeker (apotheker)
Het Nivel doet in samenwerking met UPPER en SIR onderzoek naar "Negatief
nieuws brengen: communicatiestrategieën rond het wisselen van medicatie
passend bij patiënt en apotheekteamlid". Hiervoor zoeken zij een praktiserend
openbaar of poliklinisch apotheker die twee dagen per week onderzoek wil doen.

Heeft u interesse? Via de knop hieronder kunt u de volledige vacaturetekst lezen.

LEES HIER DE VACATURETEKST

Publicatie
Koster ES, de Vries TW. Improving care for young children with atopic
dermatitis. Clin Exp Dermatol 2020. doi: 10.1111/CED.14273. (correspondence)

https://www.uu.nl/sites/default/files/Advertentie%20junior%20onderzoeker%20FAR_aangescherpt.pdf
https://doi.org/10.1111/CED.14273
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