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Oproep apotheekmedewerkers
Korte vragenlijst vaccinatiebereidheid
Zoals het er naar uit ziet zijn binnenkort de eerste Covid-
19 vaccins beschikbaar. Zorgmedewerkers zullen bij de
eerste groepen horen die gevaccineerd kunnen worden.
Wij willen graag weten wat de vaccinatiebereidheid van
apotheekmedewerkers is en vragen u een korte
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 UPPER - onderzoek en onderwijs in de farmaceutische praktijk 

Voortgang coschappen tijdens beperkende
maatregelen
Helaas hebben we halverwege de coschappen te maken gekregen met nieuwe beperkende
maatregelen. Deze maatregelen zullen het leven, en mogelijk ook het volgen van een
coschap, nog meer beïnvloeden dan het al deed. Onderwijs op afstand wordt weer de norm,
praktijkonderwijs vormt echter een uitzondering. Aangezien de coschappen onder
praktijkonderwijs vallen en het College van Bestuur heeft besloten dat voor externe stages
de regels van de sector dienen te worden gevolgd, ziet UPPER-stage geen aanleiding om
vanuit de opleiding de coschappen (tijdelijk) stop te zetten.

Vanaf 21 december tot 11 januari stond al een onderwijsvrije periode gepland, waarin de
studenten geen coschap volgen. Uiteraard is het, bij het voortzetten van het coschap vanaf
11 januari, van belang dat de coschapbegeleider en de coassistent (nogmaals) goede
afspraken maken over de randvoorwaarden. Vanuit de opleiding zijn de studenten nog een
keer gewezen op de vereiste gedragsregels, zoals deze ook beschreven staan in de
verklaring die de studenten bij aanvang van het coschap hebben ondertekend. In een enkel
geval kan een coschap vanuit de praktijk wellicht niet, of alleen in aangepaste vorm worden
voortgezet. Het verzoek is om in die situaties z.s.m. contact op te nemen met UPPER-stage.

CONTACT OVER COSCHAPPEN
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vragenlijst (invultijd ~ 3 minuten) in te vullen. We willen
graag zoveel mogelijk antwoorden verzamelen, en vragen
u daarom om ook de link naar deze korte vragenlijst te
verspreiden onder uw apotheekmedewerkers. Alle
gegevens worden anoniem verzameld en zullen nooit op
persoon herleidbaar zijn. In de volgende UPPER-
nieuwsbrief zullen we de resultaten terugkoppelen.

U kunt de vragenlijst invullen via de gele knop hieronder.

GA NAAR VRAGENLIJST VACCINATIEBEREIDHEID

Kwaliteitscriteria opleidingsapotheken
Het afgelopen jaar hebben vertegenwoordigers van de vervolgopleiding tot openbaar
apotheker (KNMP) en tot ziekenhuisapotheker (NVZA) en de masteropleidingen van de
Universiteiten van Groningen, Leiden en Utrecht overleg gevoerd om tot gezamenlijke
kwaliteitscriteria voor opleidingsapotheken te komen.
Alle betrokken partijen vinden het belangrijk dat voor alle opleidingen dezelfde basiscriteria
gelden zodat deze voor het veld helder en eenduidig zijn en men niet steeds te maken krijgt
met verschillende eisen. Daar komt bij dat als een opleidingsadres voor één van de
opleidingen voldoet, het duidelijk is dat dit adres ook voor een andere opleiding voldoet aan
de eisen. Dit maakt het mogelijk om studenten uit het hele land dezelfde opleidingskwaliteit
te bieden.
Ander voordeel is dat de betrokken opleidingen samen kunnen optrekken in het aanbieden
van scholing van de opleiders en in de evaluatie van de kwaliteit van het opleidingsklimaat.

Deze samenwerking heeft geleid tot een lijst met criteria waaraan apotheek en opleider
minimaal moeten voldoen om als opleidingsapotheek erkend te worden. Daarnaast is er een
vragenlijst opgesteld waarmee het opleidingsklimaat in de apotheek kan worden
geëvalueerd. De nieuwe criteria en de vragenlijst vindt u via deze link.

Een voorstel met deze criteria is in mei 2020 voorgelegd aan de SRC-OF. Eventuele
wijzigingen op advies van de SRC-OF zullen gecommuniceerd worden met de
opleidingsapotheken. De criteria en de vragenlijst zullen na een periode van twee jaar
geëvalueerd worden.

UPPER
Vanaf het studiejaar 2020-2021 houdt UPPER deze criteria aan voor het accepteren van
nieuwe opleidingsapotheken. Apotheken die reeds geaccepteerd zijn als opleidingsapotheek
zullen in de loop van 2021 worden geïnformeerd over de invoering van de nieuwe criteria en
over de opleidingsmogelijkheden om aan deze criteria te (blijven) voldoen.

https://uppersurvey.science.uu.nl/index.php?r=survey/index&sid=789214&lang=nl
https://www.uu.nl/sites/default/files/Criteria%20opleiders%20UPStage.pdf


 

Studenten als
medicatiemaatjes tijdens
het coschap
Het curriculum van de opleiding Farmacie is in
2016 herzien, waardoor er meer aandacht is
voor de apotheker als behandelaar. Maar
farmaciestudenten hebben tijdens hun studie
beperkt langdurig patiëntcontact. Hierdoor is
het lastig om een behandelrelatie op te
bouwen en echt inzicht te krijgen in wat
aandoening(en) en geneesmiddelgebruik voor
de patiënt betekenen. Dit voorjaar (start in
periode 4, april 2021) gaan we daarom tijdens
het coschap Polyfarmacie in de openbare

apotheek van start met een medicatiemaatjestraject. Naast het longitudinale
patiëntencontact en inzicht in de mens achter het medicijn voor de student, levert het
maatjestraject voor ouderen welkom sociaal contact op en, indien nodig, praktische
ondersteuning door de student bij (goed) geneesmiddelgebruik. De coschapapotheek krijgt
inzicht in eventuele problemen die spelen rondom het geneesmiddelgebruik.

Voor het maatjestraject wordt een student gekoppeld aan een door de coschapbegeleider
geselecteerde thuiswonende oudere. Ter voorbereiding van het contact is er een
onderwijsbijeenkomst en op terugkombijeenkomsten wordt over het maatjestraject
gesproken met medestudenten en docent. Als afsluiting reflecteert de student over het
maatjestraject. Ervaringen die door studenten worden beschreven kunnen – in overleg met
de student – gedeeld en gelezen worden op een speciaal ontwikkelde website. Binnenkort
zullen we u over die website informeren.

Het maatjestraject wordt gecoördineerd door Ellen Koster en Daphne Philbert.

CONTACT OVER HET MAATJESTRAJECT

Toetsing
Toetsing van de opleidingsapotheken vindt plaats aan de hand van een voor de farmacie
aangepaste SPEED-vragenlijst aangevuld met enkele opleidingsspecifieke vragen. UPPER zal
deze vragenlijst vanaf periode 3 van het huidige studiejaar gaan inzetten.

CONTACT OVER KWALITEITSCRITERIA

Keuzecursus Farmaceutisch praktijkonderzoek
In november is de keuzecursus Farmaceutisch praktijkonderzoek weer afgerond. In de cursus
hebben 21 studenten in groepjes volledig online een klein praktijkonderzoek uitgevoerd
rondom het onderwerp zelfzorg. Zij hebben hiervoor zelf (onder begeleiding) een
onderzoeksopzet gemaakt en hebben hun eigen onderzoeksdeelnemers gezocht.
Vervolgens is over de resultaten door iedere groep een aantrekkelijke factsheet van de
resultaten gemaakt.
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Twee studenten, Jeremy Okai en Zahra Wahid, hebben als honoursopdracht een stuk
geschreven over de keuzecursus en de bevindingen van de groepjes. Dat kunt u lezen via de
knop hieronder.

LEES HIER HET STUK OVER DE CURSUS

Bedankt!
Wij willen alle apothekers en studenten enorm bedanken voor hun inzet en bijdragen aan
UPPER onderwijs en onderzoek dit jaar.

Onderzoeksprojecten hebben in aangepaste vorm (studenten minder op locaties zoals
apotheek en universiteit, meer thuis) in de meeste gevallen toch doorgang kunnen vinden.
De keuzecursussen van UPPER, waarbij studenten ofwel aan een voorlichtingsproduct
(bachelorcursus) of een praktijkonderzoek (mastercursus, zie hierboven) hebben gewerkt,
zijn allebei volledig online uitgevoerd. En ondanks alle uitdagingen is het ook mogelijk
gebleven voor studenten om hun coschap te volgen.

Praktijkonderzoeksopdracht coschappen
Tijdens het coschap konden studenten ook nog iets meekrijgen over farmaceutisch
praktijkonderzoek, in de vorm van een kleine onderzoeksopdracht die tijdens onderwijs met
een docent wordt nabesproken. De opdrachten waren gelinkt aan de actualiteit.
In het coschap Polyfarmacie in de openbare apotheek hebben studenten bijvoorbeeld
gekeken hoe contact kan worden gelegd met patiënten via beeldbellen en wat de ervaringen
zijn, en hoe momenteel inhalatie-instructies (kunnen) worden uitgevoerd. Beeldbellen bleek
nog lastig op dit moment. In de enkele gevallen dat het wel gedaan kon worden, waren de
ervaringen meestal positief (zowel van student als patiënt).
In het coschap Klinische farmacie in de ziekenhuisapotheek hebben studenten
apotheekmedewerkers geïnterviewd over de impact van de coronapandemie op de
werkzaamheden. De impact was groot, vooral tijdens de 1  golf, er moest snel veel worden
aangepast en de werkdruk was hoog. Het lijkt er op dat men beter was voorbereid op de 2
golf, mede door ervaringen en aanpassingen in werkwijze opgedaan tijdens de 1  golf, en
dat het nu wat minder problemen gaf.

We vinden het fijn dat al deze dingen toch mogelijk zijn gebleven en kijken weer uit naar een
prettige samenwerking in het nieuwe jaar!

Voor nu fijne feestdagen en de beste wensen voor 2021.
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https://www.uu.nl/sites/default/files/MA211%20Honoursopdracht.pdf


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.
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