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EMMA-keuzetool voor
diabetesapps
Mening van
apotheekmedewerkers

Wij hebben een keuzetool ontwikkeld, die
mensen met diabetes kan helpen bij het kiezen
van een geschikte medicatie-management app.
 
De keuzetool is te vinden op de website:
https://app-keuzetool.nl/ 

Met deze keuzetool kan een patiënt, samen

Update coschappen | Leren van de patiënt en maatjestraject Lees online

 UPPER - onderzoek en onderwijs in de farmaceutische praktijk 

Update coschappen binnen de master Farmacie
Afgelopen periode hebben ongeveer 100 studenten vanwege de COVID-19 uitbraak
geen coschap kunnen volgen. Voor een aantal studenten levert dit
studievertraging op. Om de vertraging tot een minimum te beperken en ervoor te
zorgen dat er over een paar jaar voldoende afgestudeerde apothekers de
arbeidsmarkt betreden, is het noodzakelijk dat deze studenten zo snel mogelijk
het gemiste coschap in kunnen halen.

Dit vergt het nodige van de capaciteit van de coschapadressen, aangezien deze
studenten bovenop de regulier te plaatsen aantallen studenten moeten worden
geplaatst. Voor de diverse coschappen zijn we dan ook op zoek gegaan naar
oplossingen, deze kunt u lezen via de knop hieronder.

UPDATE COSCHAPPEN

https://app-keuzetool.nl/
https://www.uu.nl/organisatie/departement-farmaceutische-wetenschappen/upper/publicaties/digitale-nieuwsbrief/update-coschappen


met een apotheker of apothekersassistent, een
app voor smartphone of tablet kiezen die de patiënt kan ondersteunen bij
diabetes zelfmanagement en goed geneesmiddelgebruik.
 
De keuzetool is eerder geëvalueerd onder een kleine groep patiënten en
vervolgens aangepast. Omdat de keuzetool ontwikkeld is voor gebruik in de
apotheek willen we hem ook graag nog voorleggen aan
apotheekmedewerkers. Hiervoor hebben wij een korte vragenlijst gemaakt.
 
We hopen dat u hieraan mee wilt werken. Het invullen van de vragenlijst
duurt maximaal 10 minuten. We horen heel graag wat u van de keuzetool
vindt en of u suggesties heeft om hem te verbeteren. 
 
Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de onderzoekers
via upper.onderzoek@uu.nl. Alvast hartelijk dank voor het invullen!

Dit project wordt gefinancierd door de KNMP.

GA NAAR DE VRAGENLIJST

Cursus Leren van de patiënt afgerond
Vorige week is de bachelorcursus Leren van de patiënt weer afgerond. Tijdens de
cursus zijn 22 studenten in 6 groepjes aan de slag gegaan om een
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voorlichtingsproduct te maken voor een opdrachtgever.

Dit jaar waren de opdrachten:

1.  Ontwikkel voorlichtingsmateriaal voor patiënten met reumatische
aandoeningen over cardiovasculair risicomanagement (Opdrachtgever dr.
Bart van den Bemt, Sint Maartenskliniek Nijmegen.

2. Ontwikkel voorlichtingsmateriaal voor patiënten met diabetes die een
verminderde nierfunctie hebben over Sick Day Rules (Opdrachtgever dr.
Harm Geers, Apotheek Bennekom)

3. Ontwikkel een begrijpelijke zakkaart voor pubers over het herkennen van en
omgaan met astmaklachten (Opdrachtgever dr. Tjalling de Vries, Medisch
Centrum Leeuwarden)

Per opdracht hebben twee groepjes een product uitgewerkt onder begeleiding van
een docent. Er was hierbij veel aandacht voor de specifieke doelgroep, mogelijk
met beperkte gezondheidsvaardigheden, welke behoeftes zijn hebben en op wat
voor manier de boodschap het beste overgebracht zou kunnen worden.

Er zijn animatiefilmpjes, folders, flyers en zakkaarten gemaakt (zie voorbeelden
hierboven). Studenten maakten ook een video-pitch om hun product voor het
voetlicht te brengen. Een deskundige jury heeft alle pitches en producten bekeken.
In een afsluitende bijeenkomst hebben zij de studenten bevraagd en vervolgens
per opdracht het best uitgewerkte idee gekozen. De jury (en de opdrachtgevers)
waren wel van mening dat alle 6 producten origineel zijn en aantrekkelijke en
innovatieve inhoud hebben.

We zijn heel tevreden over hoe deze volledig online uitgevoerde cursus is verlopen
en met de grote inzet van de studenten!

Maatjestraject 'Mens achter het medicijn' afgerond
Met het aflopen van de cursus Leren van de patiënt is ook het maatjestraject
afgerond dat tijdens de cursus plaatsvond (zie ook eerdere nieuwsbrief). De 22
studenten hebben in de 10 weken van de cursus op verschillende momenten
(voornamelijk) telefonisch contact gehad met een thuiswonende oudere (het
'maatje'). We hebben de studenten gevraagd te beschrijven hoe zij dit hebben
ervaren.

Het contact via de telefoon vonden studenten lastiger dan als je echt op bezoek
kon gaan bij het maatje, zeker omdat de studenten de maatjes in het begin
helemaal niet kenden en niet wisten wat zij konden verwachten. Ook het
ontbreken van non-verbale communicatie maakte het moeilijker. Toch viel het
praten op zich mee - sommige studenten gaven aan veel vragen voorbereid te
hebben voor het geval het gesprek stil viel, maar dit bleek meestal helemaal niet
nodig. Ook werd soms aangegeven dat het gesprek in het begin toch nog wel wat
op een interview leek, maar in opvolgende gesprekken werd dit vaak beter en was
het meer een echt gesprek, waarbij het maatje dan ook dingen terugvroeg en het
ook over andere dingen kon gaan. Het hielp ook als studenten iets over zichzelf
deelden. Studenten gaven aan dat door meermaals contact te hebben ook een
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beetje een band werd opgebouwd, waardoor er meer vertrouwen kwam en het
maatje ook meer vertelde. Studenten vonden het maatje soms zelfs heel
openhartig. Als tip werd genoemd dat het belangrijk is je open op te stellen en
belangstelling te tonen, dan zal iemand makkelijker vertellen.

Veel studenten gaven aan dat het maatje heel anders bleek dan zij zich van
tevoren hadden voorgesteld, soms nog heel actief en zelfstandig. Maar tijdens de
gezamenlijke studentbijeenkomsten kwam naar voren dat de maatjes ook wel van
elkaar verschilden, bijvoorbeeld qua zorgen, kennis over de geneesmiddelen en
eenzaamheid. Als apotheker heb je vaak maar minimale informatie, maar het is
juist heel belangrijk om te weten hoe iemand in het leven staat, om zorg te
kunnen bieden die goed aansluit op de persoonljke behoeftes van de patiënt.

De studenten waren over het algemeen heel positief over het contact en gaven
aan dat het maatjestraject echt een toegevoegde waarde had. We gaan dit dus
zeker voortzetten!

In de figuur hieronder (klik voor een grotere versie) staan een aantal quotes van
studenten.

Resultaten vragenlijst apotheken:
Hoe beïnvloedt de coronacrisis de zorgverlening in de apotheek?

In de vorige nieuwsbrief hebben we u gevraagd een vragenlijst in te vullen over de
invloed van de coronacrisis op de situatie en werkzaamheden in de apotheek. We
willen u bedanken voor uw medewerking!
Binnenkort kunt u de resultaten van dit onderzoek lezen in het Pharmaceutisch
Weekblad. U kunt via de knop hieronder het nieuwsbericht al lezen op de website
van PW.

Daarnaast is het wetenschappelijk artikel versneld gepubliceerd. U kunt het
volledige artikel al lezen via https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2020.07.001.
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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.

For non-Dutch speakers:
You can unsubscribe from this newsletter by using
the 'Afmelden' button below.

Aanmelden
E-mailadres wijzigen

Contact

UPPER, Departement
Farmaceutische Wetenschappen
Universiteitsweg 99
3584 CG Utrecht

Eindredactie: Daphne Philbert

Stuur ons een e-mail
www.uu.nl/upper
Privacybeleid

NIEUWSBERICHT PW

Vacature promovendus TAPTOE consortium –
Terugdringen opiaatgebruik in Nederland
Wij zoeken een promovendus die onderzoek wil doen naar het terugdringen van
opiaatgebruik in Nederland.
De promovendus zal zich met name richten op ervaringen van patiënten met
opiaten en ervaringen en attitudes van zorgverleners door middel van zowel
kwantitatief als kwalitatief onderzoek.

Heb je interesse? Via de knop hieronder kun je de volledige vacaturetekst lezen
(sluiting 5 juli).

LEES HIER DE VACATURETEKST

Publicaties
van de Pol JM, van Dijk L, Koster ES, de Jong J, Bouvy ML. How does the
general public balance convenience and cognitive pharmaceutical services in
community pharmacy practice.
Res Social Adm Pharm. 2020 May 28:S1551-7411(19)31053-8. doi:
10.1016/j.sapharm.2020.05.014.

Verdoorn S, van de Pol J, Hövels AM, Kwint HF, Blom JW, Gussekloo J, Bouvy
ML. Cost-utility and cost-effectiveness analysis of a clinical medication
review focused on personal goals in older persons with polypharmacy
compared to usual care: Economic evaluation of the DREAMeR study.
Br J Clin Pharmacol. 2020 Jun 10. doi: 10.1111/bcp.14421.
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