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 UPPER - onderzoek en onderwijs in de farmaceutische praktijk 

Coschappen voorjaar
De nieuwe coschapperiode gaat weer van start op 8 februari. Mede dankzij de medewerking
van de apothekers in zowel de openbare apotheek als in de poliklinische en
ziekenhuisapotheek hebben we alle studenten weer van een plek kunnen voorzien.
 
Inmiddels zijn we ook begonnen met de inventarisatie voor de volgende periode (26 april - 2
juli). Mocht u nog niet gereageerd hebben op ons verzoek uw beschikbaarheid voor deze
periode aan te geven, dan vragen we dat alsnog te doen, bij voorkeur vóór 10 februari. We
hopen ook dan weer te kunnen rekenen op uw hulp.
 
Bent u nog niet geregistreerd als opleidingsapotheek voor onze opleiding maar heeft u hier
wel interesse in, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via upper.stage@uu.nl. De criteria
waaraan opleider en apotheek moeten voldoen vindt u hier.
Bent u gevestigd in de noordelijke provincies Groningen, Friesland, Drenthe of Overijssel?
Dan sturen we uw aanmelding door naar het stagebureau van de opleiding in Groningen. Zij
verzorgen de plaatsing van studenten in die regio.

CONTACT OVER COSCHAPPEN

UPPER is op zoek naar een nieuwe collega
Binnenkort komt er een vacature beschikbaar voor een docent Coschappen
ziekenhuisfarmacie / poliklinische farmacie. Wij zijn hiervoor op zoek naar een apotheker
van het ziekenhuis (ziekenhuisapotheker of poliklinisch apotheker) die naast zijn/haar
werkzaamheden in de apotheek het UPPER-team wil komen versterken. Het betreft een
deeltijdfunctie van 0,1 fte. Over de concrete invulling (0,5 dag/week, gespreid over de week
of geclusterd) kan worden overlegd.

Op het moment van het verschijnen van de nieuwsbrief is de vacature nog niet openbaar.
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Cursus Leren van de
patiënt:
Opdrachtgever gezocht
Op 26 april gaat de keuzecursus Leren van de patiënt
weer van start. Tijdens deze cursus gaan studenten aan
de slag voor een opdrachtgever: een zorgverlener die

graag een voorlichtingsproduct wil laten ontwikkelen voor een specifieke patiëntengroep.
In het verleden hebben studenten bijvoorbeeld beeldverhalen, animatiefilmpjes, folders en
zakkaarten gemaakt. In een eerdere nieuwsbrief hebben we de producten die in de vorige
editie van de cursus zijn gemaakt kort besproken.

Voor de komende editie zijn we nog op zoek naar een opdrachtgever. Wat we van u vragen
is het volgende:

U vult vantevoren een kort opdrachtformulier in om de opdracht toe te lichten voor
studenten.
U heeft begin mei gelegenheid om in een (video)belafspraak met studenten vragen te
beantwoorden en de wensen voor het product door te spreken.
U heeft in de tweede week van juni tijd om naar het concept-product te kijken en
feedback te geven in een tweede (video)belafspraak.

Wilt u meer weten of gelijk een suggestie voorleggen? Neem dan contact op met Ellen
Koster en Daphne Philbert via de knop hieronder.

INTERESSE IN DEELNAME ALS OPDRACHTGEVER

Mocht je belangstelling hebben voor deze functie stuur dan een bericht naar
upper.stage@uu.nl. Zodra de vacature en de sollicitatieprocedure bekend is zullen we je
daarover dan informeren.

INTERESSE VACATURE

FARM-OP Valconsulten
Apotheken gezocht
Binnen het FAlls-Related Medication use in Older Patients (FARM-OP) project is eind 2020
gestart met de implementatie van valconsulten in openbare apotheken. 

In de deelnemende apotheken worden zogenoemde valconsulten geïmplementeerd. Tijdens
een valconsult gaat een apothekersassistente in gesprek met een oudere patiënt om
passende valpreventiehulp te bieden. Daarnaast geeft de assistente de verzamelde
informatie door aan de apotheker. De apotheker voert indien nodig een medicatiereview uit,
die gericht is op het afbouwen van valrisicoverhogende geneesmiddelen. De apotheker en
apothekersassistente worden tijdens het onderzoek ondersteund met behulp van toolkit-
materiaal en een e-learning. De e-learning voor apothekers is geaccrediteerd voor 1,5 punt
voor openbaar apothekers door de KNMP.

https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/-wkO3V5EcsJ4X-ig90_38U45hwkU6P339mO4wK4xBFeBnFVCLh9Muu_El7_88wNxkGd_hVv9m9hpflVT9T756Q/d4BaSpky5X3JRIj
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Vaccinatiebereidheid apotheekmedewerkers

In de nieuwsbrief van december deden wij een oproep
om een vragenlijst in te vullen over vaccinatiebereidheid.

Veel apotheekmedewerkers hebben hier gehoor aan
gegeven - 1081 medewerkers uit zowel de openbare als
de ziekenhuisapotheek hebben de vragenlijst ingevuld.
Meer dan tweederde van de ondervraagden (70%) was
zeker van plan om zich te laten vaccineren, 21% wist dit
op het moment van invullen nog niet zeker en 9% wilde
zich niet laten vaccineren. Degenen die wel gevaccineerd
wilden worden gaven aan dit vooral te doen om bij te
dragen aan groepsimmuniteit.
Apotheekmedewerkers in het ziekenhuis waren wat
vaker van plan zich te laten vaccineren (76%) dan
medewerkers uit de openbare apotheek (67%). Ook was
de bereidheid bij apothekers hoger (86%) dan bij
apothekersassistenten (58%). Apothekers gaven vaker
aan vertrouwen te hebben in de veiligheid en effectiviteit van een vaccin, terwijl assistenten
zich vaker zorgen maakten over langetermijneffecten en aangaven nog te weinig informatie
te hebben. 

Binnenkort kunt u meer resultaten over dit onderzoek lezen in het Pharmaceutisch
Weekblad.

In dit onderzoek is aandacht voor diverse onderdelen van valpreventiezorg: samenwerking
binnen het apotheekteam, multidisciplinaire samenwerking, doorverwijzing, screening van
patiënten, geneesmiddelkennis, en afbouw van valrisicoverhogende geneesmiddelen. De
verwachting is dat de valconsulten een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de
apotheekzorg.

Nog steeds kunnen apotheken zich aanmelden voor deelname aan het onderzoek!
Apothekers die interesse hebben om deel te nemen of meer informatie willen kunnen
contact opnemen met apotheker-onderzoeker Marle Gemmeke via de knop hieronder.

INTERESSE DEELNAME FARM-OP VALCONSULTEN

Student gezocht voor onderzoeksproject (MA203):
Interviewen van zorgverleners

We hebben een toekenning gekregen van ZonMw voor de Sidrik-studie (SIck Day Rule
Implementation to prevent acute Kidney injury in community-dwelling patients) met als doel:
Het ontwikkelen en implementeren van ‘sick day rules’ in de eerstelijnszorg om uitdroging en
acute nierschade bij thuiswonende patiënten te voorkomen. 
Een needs assessment onder de verschillende deelnemers in het netwerk rond de patiënt is

mailto:m.gemmeke@uu.nl?subject=Interesse%20in%20deelname%20aan%20FARM-OP%20valconsulten
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geneesmiddelen/programmas/project-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen-2020-2023/sick-day-rule-implementation-to-prevent-acute-kidney-injury-in-community-dwelling-patients-sidrik-s/


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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Universiteitsweg 99
3584 CG Utrecht
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dus van groot belang om een zinvolle interventie te ontwikkelen.
 
De afgelopen maanden heeft farmaciestudente Mijke van Riet haar onderzoeksproject bij
ons uitgevoerd en een start gemaakt met deze needs assessment. Zij heeft 7 patiënten met
een verminderde nierfunctie en 11 mantelzorgers geïnterviewd om inzicht te krijgen in de
informatiebehoefte over veilig medicijngebruik, in het bijzonder tijdens zogenaamde sick
days (periodes met koorts, diarree en braken). Tijdens deze periodes zouden sommige
medicijnen tijdelijk gestopt moeten worden. Zowel patiënten als hun mantelzorgers waren
zich hier niet bewust van en zouden hier wel meer over willen weten.
 
We hebben voor periode 4 nog een vacature voor een onderzoeksproject (cursus MA203)
voor een student die een vervolg wil geven aan dit project door het interviewen van de
betrokken zorgverleners: apothekers, (huis)artsen en verpleegkundigen. Deze interviews
worden telefonisch, via beeldbellen of face-to-face uitgevoerd. Uiteindelijk zullen we
gebaseerd op de behoeftes van patiënten, mantelzorgers en betrokken zorgverleners een
interventie vormgeven om te implementeren in de eerstelijn.
 
Lijkt het je leuk om aan dit project bij te dragen, stuur dan een korte motivatie en CV via de
knop hieronder.

INTERESSE IN ONDERZOEKSPROJECT

Agenda
Dinsdag 18 mei 14:00-17:00
PRISMA-symposium 2021: Digitaal naar betere zorg! (online)
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