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Nieuwe medewerker, RALPH instrument, vervanging ziekenhuisstage Lees online

UPPER - onderzoek en stages in de farmaceutische praktijk

UPPER onderzoek
Beperkte gezondheidsvaardigheden herkennen in de apotheek:

Gebruik van het RALPH instrument

Beperkte gezondheidsvaardigheden komen vaak voor, maar worden niet altijd (tijdig) herkend.   UPPER
(Universiteit Utrecht) & NIVEL hebben om het apotheekteam te ondersteunen het RALPH instrument
ontwikkeld. Dit instrument bestaat uit een aantal vragen die als gespreksleidraad kunnen dienen, zodat
het apotheekteam meer inzicht kan krijgen in de gezondheidsvaardigheden van een patiënt en de
specifieke vlakken waarop zich eventuele problemen bevinden. Indien nodig kan de begeleiding en
informatievoorziening vanuit de apotheek hierop aangepast worden.

De RALPH gesprekshandleiding zal binnenkort via de de website van de KNMP te downloaden zijn en
kan dan ook opgevraagd worden via de onderzoekers.

UPPER onderzoek naar gezondheidsvaardigheden  »

UPPER stage
Cursus ‘De kunst van goede feedback’
Op 30 oktober zijn we met een pilotgroep coschapbegeleiders, die al eerder de workshop
‘coschapbegeleiders nieuwe stijl’ hebben gevolgd, van start gegaan met de cursus ‘de kunst van goede
feedback’. In deze cursus krijgen de coschapbegeleiders de gelegenheid zich te professionaliseren op
didactisch gebied in het geven van goede en effectieve feedback, waardoor de coassistent zich sneller
kan ontwikkelen tot professional. De coschapbegeleider speelt in deze ontwikkeling een belangrijke rol.

De cursus bestaat uit vier onderdelen; tweemaal een e-learning-module en tweemaal een face-to-face-
bijeenkomst. De e-learning-modules bestaan uit diverse leeractiviteiten zoals het bestuderen van de
theorie, het spelen van een serious-game, video-opnames bekijken, eigen ervaring inbrengen, een quiz
spelen en invuloefeningen. Tijdens de face-to-face-bijeenkomsten wordt dieper ingegaan op de leerstof
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Even voorstellen:
Claudia van der Sangen

Per 1 december zal het UPPER-team worden
versterkt met Claudia van der Sangen als nieuwe
medewerker. Zij zal het eerste aanspreekpunt
voor de stages/coschappen worden.  
Helma van der Horst zal zich vanaf het komend
jaar meer gaan richten op de kwaliteit rondom
de stages.

In de volgende UPPER-Actueel kunt u een
volledige introductie van onze nieuwe collega
lezen.

 

Coschapcursussen weer van start

Op 13 november zijn voor de tweede maal de
cursussen Polyfarmacie (MA107, 45 studenten)
en Klinische Farmacie (MA202, 40 studenten),
beiden volgens het experiential learning-principe,
van start gegaan.
Naar aanleiding van de evaluatie van de cursus
Polyfarmacie zijn al een aantal verbeterpunten
doorgevoerd. Zo is o.a. getracht de
beoordelingsmatrix overzichtelijker te maken.

De evaluatie van de eerste cursus Klinische
Farmacie door de coschapbegeleiders heeft 23
november plaatsgevonden. Over de uitkomst van
deze evaluatie zullen we binnenkort rapporteren.

Wat adolescenten met ADHD
vinden van hun geneesmiddel

In dit onderzoek is door 181 adolescenten met
ADHD een online vragenlijst ingevuld met onder

Andere publicaties

Drug-related problems identified during
medication review before and after the

van deze modules. De verkregen kennis uit de e-learning-modules wordt toegepast door
feedbackgesprekken te oefenen, waarbij verschillende feedbacksituaties aan bod komen. Tevens wordt
er tijdens de bijeenkomsten aandacht besteed aan problemen die in de praktijk voorkomen. De
coschapbegeleiders hebben enthousiast gereageerd op de eerste e-learning-module. Ze gaven aan de
module ‘leuk, boeiend en afwisselend’ te vinden. We kijken met tevredenheid terug op de eerste helft
van de cursus en de inzet van de deelnemende coschapbegeleiders. Op 28 november zal de tweede
cursusdag plaatsvinden. Na afronding en evaluatie van deze pilot zullen we voor de volgende ronde
verbeterpunten doorvoeren.

Besluit examencommissie vervanging
ziekenhuisstage
In de laatste UPPER-Actueel heeft u kunnen lezen over de druk op de stageplaatsen en het niet langer
in de ziekenhuisapotheek kunnen plaatsen van alle studenten van het oude curriculum. Als alternatief
hebben we deze periode een aantal studenten de mogelijkheid geboden om een stage in de poliklinische
apotheek te lopen, waarbij zij dan gedurende een of twee dagen in de kliniek iets van de rol van de
apotheker binnen het ziekenhuis kunnen zien. Voor periode 3 (februari-april) is de verwachting dat
wederom niet alle oud-curriculumstudenten in de ziekenhuisapotheek kunnen worden geplaatst. De
examencommissie van de opleiding heeft besloten dat het onderdeel basisstage ziekenhuisfarmacie uit
het oude curriculum niet alleen door een stage in de poliklinische apotheek mag worden vervangen
maar ook door een stage in de openbare apotheek. Tijdens deze vervangende stage zal in flankerend
onderwijs aandacht worden besteed aan de ziekenhuisfarmacie. Tevens zal in de opdrachten tijdens de
stage de nadruk liggen op de interactie tussen de eerste- en tweede lijn in de gezondheidszorg.

Publicaties
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andere vragen over hun geneesmiddelgebruik en
hun attitude over hun geneesmiddel. Meer dan
de helft van de adolescenten gaf aan niet
therapietrouw te zijn. De adolescenten zagen
weinig noodzaak en hadden weinig zorgen (83%)
met betrekking tot het geneesmiddel. Het is
belangrijk om hiermee rekening te houden bij de
behandeling van ADHD bij adolescenten, en hen
regelmatig voorlichting te geven en goed te
monitoren.

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
Medication Use in Adolescents: The
Patient's Perspective.
Kosse RC, Bouvy ML, Philbert D, de Vries TW,
Koster ES. J Adolesc Health. 2017
Nov;61(5):619-625.

 

introduction of a clinical decision support
system.
Verdoorn S, Kwint HF, Hoogland P, Gussekloo J,
Bouvy ML. J Clin Pharm Ther. 2017 Oct 2.
  
Clinical Decision Support and Optional Point
of Care Testing of Renal Function for Safe
Use of Antibiotics in Elderly Patients: A
Retrospective Study in Community
Pharmacy Practice.
Heringa M, Floor-Schreudering A, De Smet
PAGM, Bouvy ML. Drugs Aging. 2017 Nov 8.

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

Eindredactie: Daphne Philbert

Stuur ons een e-mail

Website
Twitter

https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/i_kWAOTOQjGRVc7vbpLpI4YrmyqJYf3Xm3vLJUTH61RYewsef1sYQp-4_KdzIQ-TnJqMFpPL9fcA_VyLDKig9w/SPk2w2p8rV2dxr3
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/i_kWAOTOQjGRVc7vbpLpI4YrmyqJYf3Xm3vLJUTH61RYewsef1sYQp-4_KdzIQ-TnJqMFpPL9fcA_VyLDKig9w/SPk2w2p8rV2dxr3
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/i_kWAOTOQjGRVc7vbpLpI4YrmyqJYf3Xm3vLJUTH61RYewsef1sYQp-4_KdzIQ-TnJqMFpPL9fcA_VyLDKig9w/SPk2w2p8rV2dxr3
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/aFw2VlkdwxbMP1M3Ly1LlzFSf7qWR_6pFNr_HlIW3dcL2jnLDAUwhyqsvScwRgG3HrK3StiSpHpaNoacxLDu5A/yRx8KS6hN5dMfsT
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/aFw2VlkdwxbMP1M3Ly1LlzFSf7qWR_6pFNr_HlIW3dcL2jnLDAUwhyqsvScwRgG3HrK3StiSpHpaNoacxLDu5A/yRx8KS6hN5dMfsT
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/Z-V7Et7Dk9tEJIg1hvpRvhWn-MivA-0cYHhmNQ-ZoLL2QbhN5hqLacGq3KyMLYmJyvy7mon7HUvygfxWGcQoTw/V3bjfYH8XaUWQ2g
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/Z-V7Et7Dk9tEJIg1hvpRvhWn-MivA-0cYHhmNQ-ZoLL2QbhN5hqLacGq3KyMLYmJyvy7mon7HUvygfxWGcQoTw/V3bjfYH8XaUWQ2g
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/Z-V7Et7Dk9tEJIg1hvpRvhWn-MivA-0cYHhmNQ-ZoLL2QbhN5hqLacGq3KyMLYmJyvy7mon7HUvygfxWGcQoTw/V3bjfYH8XaUWQ2g
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/Z-V7Et7Dk9tEJIg1hvpRvhWn-MivA-0cYHhmNQ-ZoLL2QbhN5hqLacGq3KyMLYmJyvy7mon7HUvygfxWGcQoTw/V3bjfYH8XaUWQ2g
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/Z-V7Et7Dk9tEJIg1hvpRvhWn-MivA-0cYHhmNQ-ZoLL2QbhN5hqLacGq3KyMLYmJyvy7mon7HUvygfxWGcQoTw/V3bjfYH8XaUWQ2g
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/-y8GEyFdODkf8o2JyB2uJohClNvebiaF2fSuqL3J0d_b5wqHPQr6Xi9UXRj-SRUtUspH2md4SRZkcfgGXZtmlg/QaQLGTzWpGMIuLV
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/QolIwCzdXlKD_1qtqy1Au7fBE4Ln22ci8_spgVjLslOaDzZpyCLP-fYrmxCCuCL8U7wScEZycM-MypXgcXYXHA/xymuGsS9pDFz9Me
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/Rwj6L67d6rm-0sHZCrYGNZwzXpGfzUq3TORxoiAcpE6RynMNTK4Adq2uQwkbP-kjY5eMdGfvxfnkamrtvDMUag/RPjvYXXKdqRhaSy
mailto:upper.onderzoek@uu.nl?subject=Digitale%20nieuwsbrief
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/nqyT6zvucfpJRvYz4w9_ZtRgbZPGoKxiWMhVobJQ4VMTXwpnojFxbQEpYw3ttAn4LvXBXsYe3G3o91IqtuI6Yw/RjYEvcWkJTyN7eW
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/1re7uiuund3LtqMUZSYMG88zOaTb3Rv2P7PenP6_doY0OdbEYlD0PXEAkuOIkJ_3lVqQxmtaRPXKT6zx5eVcNg/KG99tLRNzQeDI4d

	nieuwsbrief.uu.nl
	Universiteit Utrecht Corporate


