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ADAPT-studie:
Dataverzameling afgerond!

In de ADAPT-studie van promovenda Richelle Kosse
wordt gekeken of het gebruiken van een smartphone
app door jongeren effect heeft op bijvoorbeeld
therapietrouw, astmacontrole en kwaliteit van leven.
Deze zomer is de dataverzameling afgerond. In totaal
hebben 234 jongeren verdeeld over 66 apotheken
meegewerkt aan het onderzoek. Op dit moment
worden de data opgeschoond en geanalyseerd, naar
verwachting zijn de resultaten in het najaar bekend.
Kijk op de ADAPT website voor meer informatie.

Nieuwe stagecoördinator, workshop stagebegeleiders, meewerken UPPER onderzoek Lees online

UPPER - onderzoek en stages in de farmaceutische praktijk

Nieuw studiejaar, nieuw onderwijs, nieuw onderzoek

Afgelopen maand hebben weer 41 farmaciestudenten hun diploma ontvangen, wij wensen deze nieuwe
apothekers veel succes! Met de start van het studiejaar is ook een nieuwe collega bij UPPER begonnen:
stagecoördinator Diane van Wieren - de Wijer. Voor UPPER betekent het nieuwe studiejaar ook de start
van een aantal nieuwe onderwijsonderdelen: de cursus Klinische Farmacie en de keuzecursus
Farmaceutisch praktijkonderzoek ter verbetering van patiëntenzorg. Ook starten we met het testen van
de OKEE-studie interventie in de apotheek. Veel nieuwe dingen waarvoor we graag uw medewerking en
input ontvangen!

UPPER onderzoek

Meewerken aan de keuzecursus Farmaceutisch
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Even voorstellen:
Diane van Wieren - de Wijer

Stage- en coschapbegeleiders hebben het
misschien al gezien: een nieuwe naam onder de
berichten van het UPPER Stagebureau. Vanaf
deze week is het UPPER-team versterkt met
Diane van Wieren - de Wijer als nieuwe
stagecoördinator! In de komende UPPER-Actueel
kunt u een volledige introductie van onze nieuwe
collega lezen.

 
 

Praktijkonderzoek?

Zoals eerder aangekondigd start UPPER op 9 oktober met de nieuwe master keuzecursus Farmaceutisch
praktijkonderzoek ter verbetering van patiëntenzorg. Tijdens deze cursus (5 weken) gaan studenten
zich verdiepen in de aandoeningen reuma en de ziekte van Parkinson, en de impact van deze
aandoeningen op patiënten. Dit doen zij door het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek: zij gaan in of
via apotheken reumapatiënten en mensen met de ziekte van Parkinson interviewen over hun ervaringen
en hun geneesmiddelgebruik.

Tijdens het onderwijs waar UPPER bij betrokken is gaan studenten altijd 'het veld' in, en gelukkig zijn er
altijd apotheken die hier graag aan meewerken. Na de aankondiging in de vorige nieuwsbrief hebben
verschillende apothekers hun interesse voor deelname aangegeven, maar wij zoeken nog een aantal
anderen. Op de website kunt u meer lezen over wat deelname inhoudt en we van apotheken vragen.

Lees meer over de cursus       »

OKEE-studie: apotheken gezocht voor volgende fase
Interventie

In de nieuwsbrief van juli stond al een bericht over de OKEE-studie en de ontwikkelde interventie (zie
voor informatie de tekst op onze website). 

Voor de interventie wordt een webportal ('toolkit') met verschillende 'tools' gemaakt, die het
apotheekteam kunnen helpen bij het voorlichten en ondersteunen van (ouders van) kinderen met
eczeem. Naast de online beschikbare informatie is er ook een KennisTest Eczeem voor
apothekersassistenten ontwikkeld.

Apotheken die hebben doorgegeven geïnteresseerd te zijn in deelname aan het testen van de
interventie ontvangen volgende week meer informatie.
Heeft u ook interesse en/of wilt u meer weten over deze interventie? We ontvangen heel graag uw
bericht via onderstaande gele knop, zodat we u kunnen informeren.

Stuur een e-mail       »

UPPER stage
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Evaluatie cursus Polyfarmacie

Op 24 april is voor de eerste maal de cursus Polyfarmacie volgens het experiential learning-principe
gestart. Hierbij wordt cursorisch onderwijs gecombineerd met een coschap in de beroepspraktijk.
De coschapbegeleiders die betrokken waren bij deze cursus hebben een verzoek ontvangen om een
vragenlijst in te vullen zodat de ervaringen met deze nieuwe vorm van onderwijs kunnen worden
geëvalueerd.
Over de ervaringen van studenten en coschapbegeleiders zullen wij binnenkort rapporteren. Deze
ervaringen zullen ook worden meegenomen in de volgende cursus, die start op 13 november.

Oproep workshop Stagebegeleider nieuwe stijl

Op maandag 13 november start voor de tweede maal de cursus Polyfarmacie. Om coschapbegeleiders
voorafgaand aan deze cursus te informeren over de nieuwe opzet van deze cursus wordt er in
september en oktober weer een Workshop Stagebegeleider nieuwe stijl georganiseerd. Het streven
is om studenten alleen een coschapplaats binnen deze cursus aan te bieden bij een begeleider die deze
workshop heeft gevolgd.
 
Indien u erkend stageadres bent en graag een student voor deze nieuwe cursus wilt begeleiden kunt u
zich aanmelden voor deze workshop d.m.v. een mail naar het UPPER Stagebureau of via een reply op
de mail die u eerder hierover heeft ontvangen.
De workshops worden gehouden op dinsdag 26 september, dinsdag 10 oktober en donderdag 26
oktober van 12.30 tot 17.00 uur in het David de Wiedgebouw, Universiteitsweg 99, 3584 CG Utrecht. Er
is accreditatie toegekend voor de workshop.

Cursus Klinische Farmacie

Op 4 september is de nieuwe cursus Klinische Farmacie van start gegaan. Ook deze cursus is opgezet
volgens het principe van experiential learning.
Ter voorbereiding op de cursus hebben de coschapbegeleiders die studenten gaan begeleiden een
informatiebijeenkomst gevolgd. Tijdens deze bijeenkomst zijn zij geïnformeerd over de zeven thema’s
(zie UPPER-Actueel 2017-1) die aan bod komen in deze cursus en de bijbehorende leeractiviteiten.
Verder is de wijze van beoordelen, zoals deze in het nieuwe curriculum wordt gebruikt, toegelicht.
Na afloop van de cursus zullen de ervaringen van studenten en begeleiders worden geëvalueerd.

Agenda

27 september
Gebruiksvriendelijkheid geneesmiddelen kan aanzienlijk beter
Promotie van Kim Notenboom vanaf 16.15 in het Academiegebouw, Domplein in Utrecht.

9-11 oktober
ESCP congres: 'Science meets practice - towards evidence-based clinical pharmacy
services
Heidelberg, Duitsland. Meer informatie op de website.
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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

12 oktober
KNMP najaarscongres: 'Vizier op de nier'
Beatrix Theater in Utrecht. Kijk voor het voorlopige programma en voor het aanmelden op de
website.

25 oktober
Zorg na ontslag uit het ziekenhuis kan beter
Promotie van Rik Ensing vanaf 16.15 in het Academiegebouw, Domplein in Utrecht.
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