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Apothekers gezocht voor OKEE, keuzecursus Farmaceutisch praktijkonderzoek Lees online

UPPER - onderzoek en stages in de farmaceutische praktijk

UPPER onderzoek
OKEE-studie interventiefase

In februari starten we met de voorbereidingen voor de interventiefase van de OKEE-studie
(Optimaliseren behandeling Kinderen met Eczeem in de Eerstelijn).
Voor de interventie wordt een webportal ('toolkit') met verschillende 'tools' gemaakt, die het
apotheekteam kan 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.

We zoeken nog een aantal apotheken die de interventie willen testen in de apotheek. Heeft u interesse
en/of wilt u meer weten over deze interventie? We ontvangen graag uw bericht via onderstaande gele
knop, zodat we u kunnen informeren.

Stuur een e-mail     »

Meewerken aan de cursus Farmaceutisch
praktijkonderzoek?

Op 12 maart start de 2  editie van de UPPER keuzecursus Farmaceutisch praktijkonderzoek ter

verbetering van patiëntenzorg. Tijdens deze cursus (5 weken) wordt er door studenten een kwalitatief
praktijkonderzoek uitgevoerd rondom reuma of de ziekte van Parkinson. In de eerste editie van deze
cursus die het afgelopen najaar plaatsvond, hebben studenten patiënten met één van beide
aandoeningen geïnterviewd. Hierover hebben wij u bericht in een speciale themanieuwsbrief. De
studenten die de aankomende cursus volgen, zullen zorgprofessionals die zorg rondom één van beide
aandoeningen verlenen gaan interviewen.

Tijdens het onderwijs waar UPPER bij betrokken is gaan studenten altijd 'het veld' in. Wij zijn op zoek
naar apotheken die ons kunnen helpen met het vinden van een aantal zorgprofessionals die veel te
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maken hebben met deze aandoeningen, die de studenten kunnen interviewen. Heeft u als apotheker
interesse om hieraan bij te dragen? Via de link hieronder vindt u meer informatie over wat wij precies
van u vragen en hoe u zich kunt aanmelden.

Meewerken aan de cursus Farmaceutisch praktijkonderzoek     »

UPPER stage
Apotheekbezoek eerstejaars bachelor farmacie

In het kader van de cursus beroepsoriëntatie voor bachelorstudenten zullen eerstejaarsstudenten
farmacie half maart een bezoek brengen aan een apotheek. Tijdens deze cursus maken studenten
kennis met verschillende beroepsvelden waarin apothekers werkzaam zijn. Het doel van het
apotheekbezoek is dat studenten, in groepjes van 2-3, aan de hand van een aantal vragen en
opdrachten een duidelijk beeld krijgen van de werkzaamheden in de openbare apotheek. Het
apotheekbezoek zal ongeveer een dagdeel duren.

Apotheken die als stageadres verbonden zijn aan UPPER krijgen binnenkort een bericht over dit
apotheekbezoek met daarin de exacte data en de vraag of zij hiervoor beschikbaar zijn.

Openbaar apothekers gezocht voor UU-voorlichtingsdag

Op zaterdag 3 maart vindt er weer een UU-voorlichtingsdag plaats voor middelbare scholieren. Op deze
dag organiseren we als opleiding Farmacie naast een algemene presentatie ook een beroepenforum,
met vertegenwoordigers uit de diverse beroepsvelden.

Voor het beroepsveld openbare farmacie zoeken wij één of twee apothekers die op zaterdag 3
maart willen participeren in een beroepenforum. Er zijn twee rondes (om 11 uur en om 13 uur).
Deelname aan het beroepenforum duurt maximaal een uur. Uiteraard is het al geweldig als u bereid
bent één van beide rondes mee te doen.
De bijeenkomst vindt plaats in het David de Wiedgebouw (M2.01), Universiteitsweg 99 in Utrecht
(Uithof).

Medewerking houdt in dat u zich voorstelt (waar werkt u en heeft u gewerkt), en daarna in gaat op
vragen van het publiek (scholieren, ouders). Het zijn eenvoudige vragen over de werkzaamheden van
een apotheker, zoals: Wat doet u de hele dag? Wat vindt u leuk aan uw beroep? Waarom heeft u
gekozen voor de openbare apotheek? Kan je ook parttime werken? Etc.

Indien u als openbaar apotheker wil deelnemen aan dit beroepenforum kunt u contact opnemen met
Marinda Meertens via de gele knop hieronder, of telefonisch: 030-2536724.
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