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Medicatiemaatjes! Start keuzecursus, vacature promovendus Lees online

UPPER - onderzoek en stages in de farmaceutische praktijk

Keuzecursus Farmaceutisch praktijkonderzoek weer van
start

Op 12 maart beginnen masterstudenten Farmacie weer met de keuzecursus van UPPER Farmaceutisch
praktijkonderzoek ter verbetering van patiëntenzorg. Tijdens deze cursus zullen de studenten
zorgprofessionals gaan interviewen die patiënten met reuma of de ziekte van Parkinson begeleiden. Als
de cursus is afgerond hoort u natuurlijk van ons wat zij allemaal te weten zijn gekomen!

Medicatiemaatjes!

Het aantal (thuiswonende) ouderen, die een fysieke of geestelijke beperking hebben, laaggeletterd zijn
of migrant zijn, neemt toe. Een groot deel van deze mensen gebruikt meerdere geneesmiddelen. Zij
hebben vaak moeite om geneesmiddelinformatie goed te begrijpen, dit kan leiden tot bijvoorbeeld het
verkeerd innemen van de geneesmiddelen, met als gevolg slechtere gezondheidsuitkomsten. Het tijdig
herkennen en begeleiden van deze (kwetsbare) ouderen is heel belangrijk.

In de vorm van een maatschappelijk project willen UPPER (Universiteit Utrecht) en de Hogeschool
Utrecht in kaart brengen welke moeilijkheden thuiswonende ouderen ervaren met hun
geneesmiddelgebruik en hun hier laagdrempelig bij ondersteunen.
De eerste stap hiervoor is een vrijwilligersproject waarbij een student (farmaciestudent (UU)
of farmakundestudent (HU)) als medicatiemaatje wordt gekoppeld aan een thuiswonende oudere in
Utrecht.

We willen dit voorjaar starten met ongeveer 20 (studenten-)maatjes en zijn op zoek naar thuiswonende
ouderen die behoefte hebben aan een medicatiemaatje. Het project zal gecoördineerd worden door
studenten.

Zijn er in uw apotheek patiënten die mogelijk behoefte hebben aan een maatje, maar die niet altijd
door u of een medewerker thuis bezocht kunnen worden? Dan zijn dit misschien geschikte deelnemers
voor het Medicatiemaatjes-project.
Mocht u als apotheek interesse hebben in het Medicatiemaatjes-project, dan kunt u contact opnemen
met Ellen Koster of Rob Heerdink via onderstaande knop.

https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/e-d5VO0nTQC10WPf6SRyFZWungb-kfC3zyziobu82H8S3ydlCC4g2CC3jf-APPOVDDUheQ2zAlV54mHaC-c07A/Ewi2SKvI6uX9Rgp


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.

 

Adres

UPPER
Departement Farmaceutische Wetenschappen
Universiteitsweg 99
3584 CG Utrecht

Eindredactie: Daphne Philbert

Stuur ons een e-mail

Contact over Medicatiemaatjes    »

Vacature (deeltijd)promovendus –
gebruik valgevaarlijke geneesmiddelen

Wij zijn op zoek naar een promovendus (onderzoeker in opleiding) voor het project 'FAlls-Related
Medication use in Older Patients (FARM-OP) gesubsidieerd door de KNMP. De
onderzoekswerkzaamheden kunnen ook in deeltijd worden gecombineerd met een (parttime-)baan in
de apotheekpraktijk.

Het FARM-OP project heeft als doel om een risicostratificatie-instrument voor gebruik in de apotheek te
ontwikkelen om oudere patiënten met een hoog valrisico als gevolg van geneesmiddelgebruik
vroegtijdig te identificeren. Daarnaast wordt een overzicht met passende vervolgacties opgesteld, zodat
indien nodig vanuit de apotheek acties ondernomen kunnen worden om het valrisico te minimaliseren.
 
Interesse? Bekijk de vacature op Academic Transfer via de link onder de knop.

Vacature FARM-OP       »

Agenda

19 april
GGG Congres 'Door de keten heen' in de Beurs van Berlage, Amsterdam.

15 mei
PRISMA Symposium 'Deprescribing: meer gezondheid met minder medicatie’ in de Eenhoorn,
Amersfoort.

23-26 juli
International Social Pharmacy Workshop 'The changing landscape of social pharmacy: balancing
safety, technology, efficiency and outcomes', KU Leuven.
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