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UPPER - onderzoek en stages in de farmaceutische praktijk

DIGIT-studie

Tijdens de basis- en/of verdiepingsstages openbare farmacie werken studenten momenteel
mee aan de DIGIT-studie. Dit onderzoek geeft inzicht in de digitale (gezondheids)vaardigheden
van patiënten en hun wensen met betrekking tot het kunnen gebruiken van
gezondheidsinformatie op internet.
Het kunnen toepassen van de juiste gezondheidsinformatie draagt bij aan goed gebruik van
geneesmiddelen en het voorkomen van problemen rondom geneesmiddelgebruik. Ook de
apotheek heeft digitale gezondheidsinformatie, bijvoorbeeld op de website. Op basis van de
informatie die voor dit onderzoek wordt achterhaald, kan benoemd worden waar (meer)
aandacht voor moet zijn bij het aanbieden van digitale gezondheidsinformatie aan patiënten
en/of hoe het huidige aanbod vanuit de apotheek mogelijk aangepast zou kunnen worden.

Animatiefilmpje voor studenten over de coschappen

Om Master studenten Farmacie een korte toelichting te geven over het volgen van
coschappen heeft het UPPER Stagebureau hierover een animatiefilmpje laten maken
door Educate-IT.
Klik op de afbeelding om het filmpje te zien.

https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/01LNn8LFevC1FmJeYs5f0Wf3hNEUr2MLzEtNuXc4rQUxKpFeJ-qvCJVKnOw2RQgfLg_7wTSLei_oZ9Qxs5-drQ/uYfi3UhPgV8u3rK


Ook voor de stages oude stijl (tot juli 2019) is een animatie beschikbaar. Klik hier om die te
bekijken.

Student gezocht voor onderzoeksproject: 'Weet u wat u
slikt?'

(herhaling)
Voor een project van Zorgbelang Zuid-Holland in samenwerking met UPPER, is per september
plek voor een student farmacie (onderzoeksproject). Dit project richt zich op het optimaliseren
van voorlichting, om de gezondheidsuitkomsten voor laaggeletterde en analfabete mensen met
een niet-Nederlandse afkomst te verbeteren.

Lees meer       »

Een e-learning voor zorgverleners: onderzoek in de
eerste lijn

‘Wetenschappelijk onderzoek in de eerste lijn: Van onderzoeksvoorstel naar uitvoer’. Dit is de
titel van de geaccrediteerde e-learning, die de academische onderzoeksinstelling Julius Clinical
heeft opgezet. De e-learning is ontwikkeld in samenwerking met de KNMP, het Julius Centrum
en de V&VN en is bedoeld voor apothekers, huisartsen, praktijkverpleegkundigen en
praktijkondersteuners.
In de e-learning doorloopt de deelnemer aan de hand van een voorbeeld-onderzoeksprotocol
de stappen die aan bod komen bij een wetenschappelijk (praktijk)onderzoek, zodat een goed
beeld ontstaat van hoe het onderzoek is opgebouwd en wat er mogelijk van de deelnemer
gevraagd wordt. Zo kan de deelnemer een overwogen beslissing nemen of deelname aan
wetenschappelijk onderzoek geschikt is voor de deelnemer of de praktijk.
De e-learning wordt kosteloos aangeboden door het Primary Care Research Netwerk van Julius
Clinical.
Zie voor meer informatie ook de flyer.
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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.

Adres

UPPER
Departement Farmaceutische Wetenschappen
Universiteitsweg 99
3584 CG Utrecht

Opgeven voor de e-learning kan via primarycare@juliusclinical.com met opgave van: naam, e-
mailadres, beroepsgroep, woonplaats en BIG-nummer (voor bijschrijving accreditatie).

Terugblik PRISMA symposium

Op dinsdag 16 mei vond in Amersfoort het jaarlijkse PRISMA symposium plaats. Ook UPPER
was hier vertegenwoordigd om resultaten van verschillende projecten te presenteren.
Praktijk Research In Samenwerking Met Apothekers (PRISMA) is een onafhankelijke stichting
die zich inzet om farmaceutisch praktijkonderzoek te stimuleren en faciliteren. Dit doet zij door
onderzoekers in de openbare, poliklinische en ziekenhuisfarmacie en apothekers uit de praktijk
jaarlijks tijdens het symposium bijeen te brengen.

Het symposium begon ’s ochtends met een plenair gedeelte. In de twee plenaire lezingen
stonden onderzoeksvragen over de farmaceutische praktijk centraal, waarbij internationale
samenwerking nodig is. Aansluitend op het plenaire deel werden resultaten van verschillende
praktijkprojecten tijdens parallelsessies gepresenteerd. In totaal werden er 65 projecten met
uiteenlopende onderwerpen, in 12 verschillende sessies gepresenteerd. In de volgende UPPER-
Actueel wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het PRISMA symposium.

Agenda

ESCP International Workshop
Op 15 en 16 juni vindt de ESCP International Workshop plaats in het Museum
Volkenkunde in Leiden. Wereldwijd schuift de verantwoordelijkheid van apothekers
geleidelijk op van traditionele taken, zoals het bereiden en verstrekken van
geneesmiddelen naar de begeleiding van patiënten om hen te helpen meer effect en
minder bijwerkingen uit hun geneesmiddelen te halen. De ESCP workshop geeft
apothekers praktische instrumenten om nieuwe diensten te implementeren en meer
uitgebreide verantwoordelijkheden op zich te nemen. Kijk hier voor meer informatie
en/of als u zich wilt aanmelden voor dit symposium.

The New Kids on the Block - wetenschappelijk onderzoek in de nefrologie
Het wetenschappelijk symposium The New Kids on the Block vindt op 22 juni plaats in
De Industrieele Groote Club in Amsterdam. Tijdens dit symposium presenteren
wetenschappers hun eerste resultaten aan het nefrologisch veld. U kunt zich nog
aanmelden tot 10 juni. Het programma en wijze van aanmelden vindt u hier.
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