
UPPER NIEUWSBRIEF
JANUARI 2017

start OKEE-studie, PIENTER & publicaties Lees online

UPPER - Onderzoek en stages in de farmaceutische praktijk

Nieuwe digitale nieuwsbrief

Dit is de eerste digitale nieuwsbrief van UPPER. We zullen u hiermee regelmatig op de hoogte brengen
van actuele activiteiten bij UPPER, zoals nieuw onderzoek, informatie over de praktijkstages, of recente
publicaties. Als u meedoet aan een onderzoek van UPPER, kunt u via deze weg ook tussentijdse
terugkoppelingen over de voortgang van dit onderzoek ontvangen.
In deze eerste nieuwsbrief leest u informatie over de OKEE-studie in apotheken, het PIENTER-project,
en onze recente publicaties over gezondheidsvaardigheden.

OKEE-studie in apotheken - ook meedoen?

Goede begeleiding van jonge patiënten met constitutioneel eczeem is van groot belang om latere
problemen te voorkomen. Binnenkort start UPPER daarom met een nieuw onderzoek: de OKEE-
studie. Het doel is om een interventie handleiding op te stellen om apotheekmedewerkers te
ondersteunen bij het optimaal begeleiden van deze patiënten. De komende periode gaat UPPER
apotheken werven voor deze studie.

Lees meer   »

Bescherming tegen infectieziekten: PIENTER

RIVM voert een landelijk onderzoek uit om de mate van bescherming tegen infectieziekten in
kaart te brengen. Een representatieve selectie van de bevolking doet mee aan dit onderzoek.
Binnenkort zal UPPER apotheken gaan benaderen om hen te verzoeken informatie aan te leveren
van patiënten die aan dit onderzoek deelnemen.

https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/T_iB9-KzhFzkmZ01IX7w2h23ZqCEDPL8-P8Y7P-5u_5P3GRLQ7lwVd4tKhaL9iDY7JhfxSiDex7SawU1ihhRYQ/EZ3YpiJJS9RY5ZR
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/sQXkSj8hYHayc5FKpb5MY-Y1Z1Z_EwFgUnuUqOau11msTceRsqhkDCYAe9N5jUKvExLLUbsk9Nd75MzTQfcLeg/hgLtMVUTdHcWvKA


Patiënten met beperkte
gezondheidsvaardigheden vaak 'op
gevoel' herkend
UPPER heeft met 74 apotheekmedewerkers een
gestructureerd interview gehouden om te
achterhalen hoe zij patiënten met beperkte
gezondheidsvaardigheden herkennen, en hoe zij
hun werkwijze aanpassen om deze mensen te
begeleiden.

Lees meer       »

 

Gezondheidsvaardigheden in het
ziekenhuis
Het begrijpen en opvolgen van instructies vóór
een chirurgische ingreep is essentieel. Bij
patiënten op de afdeling preoperatieve screening
van het St. Anthonius ziekenhuis is daarom
mondeling een vragenlijst afgenomen om de
gezondheidsvaardigheden in kaart te brengen.

Lees meer       »

Boekje met tips & tools:
Geneesmiddelgebruik en gezondheidsvaardigheden
Uit (UPPER-) onderzoek naar gezondheidsvaardigheden bij
apotheekbezoekers zijn verschillende praktische mogelijkheden
naar voren gekomen voor het herkennen en begeleiden van
patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Wij hebben
in dit boekje tips en voorbeelden op een rijtje gezet die
apotheekmedewerkers in de apotheek kunnen gebruiken om
patiënten met beperkte vaardigheden (tijdig) te herkennen en
hen de juiste ondersteuning te bieden. U kunt de publicatie hier
downloaden.

Lees meer   »

Publicaties

Voor in de agenda

Voor stagebegeleiders farmacie
Op 7 en 9 februari organiseert UPPER bijeenkomsten voor alle stagebegeleiders ziekenhuisfarmacie,
om hen te informeren over het nieuwe curriculum Farmacie waar momenteel aan wordt gewerkt. U kunt
zich hiervoor nog aanmelden. Lees hier meer over de bijeenkomsten.

Op 21 maart, 3 en 6 april zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor de
workshop Stagebegeleider - nieuwe stijl voor stagebegeleiders openbare farmacie (accreditatie is
aangevraagd). Deze workshop is een vereiste voor het begeleiden van studenten tijdens de stages uit
het nieuwe curriculum van de master Farmacie. Kijk hier voor meer informatie.

Congressen en symposia
Op 6 april vindt het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) van ZonMw weer plaats in de
Beurs van Berlage in Amsterdam. Meer nieuws over het programma volgt op de website van ZonMw.

https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/xyHwchj_giFVwmuhyk6HZXTnn38E4J2MkGoLuNOxiFtRS7gLS6E_B7H3k6MgTcNxZuik58dLQv2eB05j2-SqVA/CE4d766QEpvTBae
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Contact

U krijgt 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
Afmelden

 

Adres

UPPER
Departement Farmaceutische Wetenschappen
Universiteitsweg 99
3584 CG Utrecht

Stuur ons een e-mail

Website
Twitter

Op 16 mei vindt het PRISMA Symposium plaats in De Eenhoorn in Amersfoort.  Het thema dit jaar is
Pharmaceutical practice research across the borders. Houd de website in de gaten voor meer
informatie.
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