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UPPER - onderzoek en stages in de farmaceutische praktijk

UPPER onderzoek in Pharmaceutisch Weekblad

Afgelopen najaar zijn er een aantal artikelen in het Pharmaceutisch Weekblad verschenen. Hieronder
vertellen we iets meer over de totstandkoming van deze projecten en resultaten, en geven we de links
naar deze artikelen.

In het nieuwe jaar informeren we u ook graag over een aantal nieuwe projecten die gaan starten,
gesubsidieerd door de Nierstichting en de KNMP.

Medicatiebewaking in het ziekenhuis

Tijdens hun stage in de openbare apotheek of de ziekenhuisapotheek leveren studenten een bijdrage
aan praktijkonderzoek van UPPER, aansluitend bij een aantal mogelijke leerdoelen uit het blokboek. Van
september tot november 2016 hebben 25 studenten tijdens de stage in de ziekenhuisapotheek
meegewerkt aan een onderzoek naar de wijze waarop ziekenhuisapotheken de medicatiebewaking
hebben ingericht. Hiervoor hebben zij het medicatiebewakingsproces in kaart gebracht en
ziekenhuisapothekers gevraagd naar hun ervaringen en waardering van efficiëntie van zowel klassieke
medicatiebewaking als clinical rules. Zij deden ook suggesties voor mogelijke verbeteringen in het
proces. Via de link hieronder komt u bij het artikel (PW42) op de PW website.

Ziekenhuisapothekers zien clinical rules als stap vooruit     »

Online apotheekinformatie kan een stuk begrijpelijker

In het voorjaar van 2017 heeft Gentse student Emilie Pieters bij UPPER een onderzoeksproject
uitgevoerd, waarbij zij heeft gekeken naar de toegankelijkheid van de apotheek voor mensen met
beperkte gezondheidsvaardigheden. Aan de hand van een checklist beoordeelde ze de toegang via de
(fysieke) apotheek, het telefonisch contact en de website. Er werd bijvoorbeeld gekeken naar of de
apotheek herkenbaar is, of de aangeboden informatie overzichtelijk en begrijpelijk is, en of de
informatie niet teveel is. Emilie heeft hiervoor 33 apotheken bezocht en gebeld, en daarnaast de
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websites bekeken. De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in een artikel in PW46. Klik op de
link hieronder om naar het artikel op de website van PW te gaan.

Online apotheekinformatie kan een stuk begrijpelijker       »

Ervaringen van reumapatiënten met de apotheek

In een eerdere digitale nieuwsbrief hebben we uitgebreid verteld over de nieuwe keuzecursus
Farmaceutisch praktijkonderzoek ter verbetering van patiëntenzorg die dit najaar is gegeven. Studenten
hebben tijdens deze cursus in groepjes een klein kwalitatief praktijkonderzoek uitgevoerd, om het
patiëntenperspectief van reumapatiënten òf Parkinsonpatiënten in kaart te brengen. De studenten
hebben in totaal 17 reumapatiënten geïnterviewd in 4 apotheken. De resultaten zijn verwerkt tot
verschillende populair-wetenschappelijke artikelen. Eén van deze artikelen, door de studenten
uitgekozen, is in PW49 gepubliceerd. U vindt de link hieronder.

Apotheker moet actiever zijn kennis en kunde tonen       »
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