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Oproep apothekers
Welke rol ziet u voor uzelf binnen de antitrombotische
therapie? Praat hierover mee in een interview!
Bij antitrombotische therapie is de balans tussen het
voorkomen van een cardiovasculair event (effectiviteit) en
het ontwikkelen van bloedingen (veiligheid) soms een
wankel evenwicht. Er zijn de afgelopen jaren veel nieuwe
middelen beschikbaar gekomen die soms in combinatie
worden toegepast. Ook hebben we te maken met een
steeds ouder wordende bevolking met bijkomende
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Coschappen nu en straks

De nieuwe coschapperiode is weer van start gegaan. Mede dankzij de medewerking van de
apothekers in zowel het ziekenhuis als in de openbare en poliklinische apotheek hebben we
alle studenten weer van een plek kunnen voorzien.

Tijdens deze periode staan drie collegevrije weken gepland (van 21 december tot en met 8
januari) waarin de studenten geen coschap lopen. Deze weken kunnen wel gebruikt worden
om eventueel gemiste coschapdagen in te halen. Dit voorkomt uitloop aan het eind van het
coschap zodat de planning van studenten niet in gevaar hoeft te komen.
 
Maar we kijken ook alweer vooruit en zijn begonnen met de inventarisatie voor de volgende
periode (februari – april). We hopen dat we dan ook weer kunnen rekenen op de hulp van
veel apothekers.
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comorbiditeiten en polyfarmacie. Deze factoren samen
maken de behandeling met antitrombotica complexer. Ook maken ze de afwegingen die
apothekers moeten maken rondom de effectiviteit en veiligheid van deze antitrombotische
therapie lastiger.

Jacqueline van Paassen wil graag in gesprek gaan met apothekers over de rol die zij voor
zichzelf zien op het gebied van de behandeling met antitrombotica. Dit gesprek zal begin
2021 plaatsvinden (op locatie in uw apotheek of online) en maximaal 45 minuten duren.

Wilt u meewerken aan dit onderzoek, meldt u dan aan via de knop hieronder.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

INTERESSE IN MEEWERKEN AAN INTERVIEW

Onderzoeksprojecten voor masterstudenten februari
2021
Zoek je nog een master onderzoeksproject in februari? Er zijn een aantal
(praktijk)onderzoeken waar we nog studenten voor zoeken. Als je graag een
praktijkonderzoek wilt uitvoeren, dan kun je via de knop hieronder een mail sturen, geef
daarin wel aan waar je eigen interesse ligt.

INTERESSE ONDERZOEKSPROJECT PRAKTIJKONDERZOEK

Onderzoeksproject voor masterstudent over
valpreventie februari 2021
Heb jij affiniteit met de openbare apotheek en wil jij graag meewerken aan een onderzoek
om zorg voor ouderen vanuit de openbare apotheek te verbeteren? Zoek jij nog een
onderzoeksproject om in februari mee te starten? Lees dan verder!

We zoeken een onderzoeksstudent voor een onderzoek naar het verzorgen van
valpreventie. In apotheken die deelnemen aan het onderzoek worden zogenoemde
valconsulten geïmplementeerd. Tijdens een valconsult gaat een apotheekmedewerker in
gesprek met een oudere patiënt om passende valpreventiehulp te bieden. De assistente
geeft de verzamelde informatie door aan de apotheker. De apotheker voert indien nodig
een medicatiereview uit, die gericht is op het afbouwen van valrisicoverhogende
geneesmiddelen. In het onderzoek is aandacht voor diverse onderdelen, die belangrijk zijn
bij het leveren van valpreventiezorg: samenwerking binnen het apotheekteam,
multidisciplinaire samenwerking, doorverwijzing, screening van patiënten,
geneesmiddelkennis, en afbouw van valrisicoverhogende geneesmiddelen. Als
onderzoeksstudent onderhoud jij nauw contact met de apothekers en kan jij zelf mogelijk
ook valconsulten uitvoeren!

Heb je interesse en wil je er graag meer over weten? Neem dan contact op met Marle
Gemmeke via de knop hieronder.

INTERESSE ONDERZOEKSPROJECT VALCONSULT
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Make-it proeftuinen gaan
van start!

Ondanks het groeiende aantal interventies en innovaties om therapietrouw te bevorderen,
lukt het maar mondjesmaat om deze ook grootschalig toe te passen in de dagelijkse praktijk.
Het Make-It consortium houdt zich bezig met de vraag hoe therapietrouw in de praktijk
verbeterd kan worden.  Hiertoe begeleidt het consortium vier proeftuinen die met subsidie
uit de ZonMw STIP-ronde laagdrempelige therapietrouwinterventies in de dagelijkse praktijk
willen implementeren.

De vier proeftuinen richten zich op: (1) begrijpelijke gebruiksinstructies en
terugvraagmethode (regio Utrecht), (2) patienten begeleiden van tweede naar eerste lijn
(regio Almere), (3) multidisciplinair samenwerken aan therapietrouw (regio Amsterdam) en
(4) jaargesprek voor gebruikers van de herhaalservice (regio Amersfoort).

Interviews met de projectleiders zijn na te lezen op de website van ZonMw.

Subsidie van ZonMw: Implementatie van ‘sick day’
adviezen om acute nierschade te voorkomen (SIDRIK-
studie)
Het aantal thuiswonende patiënten met een verminderde nierfunctie én gebruik van
medicatie die de nierfunctie beïnvloedt neemt toe. Op momenten dat er een risico is op
uitdroging (bijvoorbeeld bij braken, diarree, koorts of tijdens een hittegolf), zogenaamde sick
days, kunnen deze geneesmiddelen de werking van de nieren plotseling verminderen. Op
zulke momenten kunnen bepaalde geneesmiddelen beter even gestopt worden.

Ellen Koster en Marcel Bouvy hebben subsidie gekregen uit de ZonMw GGG ronde om ‘sick
day rules’ te implementeren in de eerstelijnszorg om uitdroging en acute nierschade bij
thuiswonende patiënten te voorkomen. Binnen dit project zal met verschillende andere
partijen, waaronder de Nierstichting, samengewerkt worden.

LEES MEER OP DE WEBSITE VAN ZONMW
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