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OKEE-studie interventie, keuzecursus farmaceutisch praktijkonderzoek Lees online

UPPER - onderzoek en stages in de farmaceutische praktijk

OKEE-studie: start volgende fase
Interventie

Voor de OKEE-studie (Optimaliseren behandeling Kinderen met Eczeem in de Eerstelijn) is de afgelopen
maanden vooronderzoek uitgevoerd om een goede interventie te kunnen opzetten. Er is input van
experts meegenomen, literatuuronderzoek gedaan, en er zijn apotheekmedewerkers en ouders van
kinderen met eczeem geïnterviewd. Met de resultaten van dit vooronderzoek hebben de onderzoekers
een opzet gemaakt voor de volgende fase van de OKEE-studie die na de zomer start: de interventie in
apotheken. Bij de interventie hoort een 'toolkit' met onder andere een kennistest voor
apothekersassistenten en een tips & tricks kaart voor patiënten.

Wij zoeken nog deelnemers die deze interventie willen testen. Heeft u interesse en/of wilt u meer weten
over deze interventie? Lees dan verder op de website.

Lees meer       »

Keuzecursus UPPER in de master Farmacie:
Farmaceutisch praktijkonderzoek

Vanaf oktober wordt voor het eerst de nieuwe master keuzecursus 'Farmaceutisch praktijkonderzoek ter
verbetering van patiëntenzorg' georganiseerd. Tijdens deze cursus gaan studenten zich verdiepen in de
de ervaringen en problemen van bepaalde patiëntengroepen met hun aandoening en hun
geneesmiddelgebruik. Dit doen zij door het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek dat in dit geval
bestaat uit het houden van focusgroepen of interviews met deze mensen.

UPPER probeert in het onderwijs altijd ruimte te creëren zodat studenten 'het veld' in kunnen gaan;
tijdens de stages/coschappen, maar ook in het verleden al bij het eerdere UPPER keuzevak. Wij vinden
het heel positief dat zoveel apotheken hier hun medewerking aan verlenen.

https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/V63z2J0IW1Hygh8hmMeCTQs50C6TfuaDNhXENMSplwWyL6rGWLo5BibubiJV7xlv81x7lfpHnYXbU_rrLYw7Kg/PJM6JX5CihAbsc6
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/x41G6CVdc0JXuAHxm9YIZTYPT-6_np-a2_iUq0Nf9tBFwws0jD-wMrjf8BSGaDoMuP25QFiPaMXq25se8dUENA/p4ZCItUiXAce4VF
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Voor de nieuwe cursus zoeken wij ook apotheken die ons willen helpen met het uitnodigen van
patiënten voor deze focusgroep- of interviewgesprekken. Als u hier interesse in heeft, stuur ons dan
een e-mail en wij zorgen dat u goed geïnformeerd wordt.

Stuur een e-mail over deelname aan de cursus       »

UPPER ‘approved’ onderzoek:
De IRB

Onderzoekers die praktijkonderzoek willen uitzetten in apotheken via UPPER (inclusief de UPPER-
onderzoekers zelf), moeten hun onderzoeksprotocol eerst laten beoordelen door de Institutional Review
Board (IRB). De IRB kijkt bijvoorbeeld naar de uitvoerbaarheid van het onderzoek in de praktijk en de
wijze van communiceren met apotheken en mogelijke patiënten die betrokken worden. Daarnaast
houdt de IRB in de gaten dat de belasting van het onderzoek voor deze apotheken en patiënten
acceptabel is en dat de privacy goed wordt geborgd. U kunt op deze pagina uit de UPPER-Actueel (nr. 2,
2016) meer lezen over de IRB en privacy.

Onderzoekers die ideeën hebben voor praktijkonderzoek maar daarbij ondersteuning nodig hebben,
kunnen mogelijk ook bij UPPER terecht. Lees hierover meer op onze website. Heeft u geen praktische
ondersteuning nodig, maar wel handvatten voor hoe het onderzoek het best kan worden opgezet?
UPPER heeft voor het maken van een onderzoeksprotocol voor een praktijkonderzoek ook een
handboek gemaakt, waar de stappen puntsgewijs in besproken worden.

Meer over praktijkonderzoek op de website       »

Wij wensen u een fijne zomer!
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