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UPPER - onderzoek en stages in de farmaceutische praktijk

OKEE-studie gestart!

In maart is de OKEE-studie echt van start gegaan. In de studie wordt een interventie uitgevoerd in
apotheken met als doel de behandeling van kinderen met eczeem in de eerste lijn te optimaliseren.
Ouders van kinderen met constutioneel eczeem krijgen een begeleidingsgesprek in de apotheek,
waarbij de klachten, het gebruik van crèmes en andere mogelijke problemen worden besproken en
adviezen en hulpmiddelen kunnen worden gegeven. Er zijn verschillende tools ontwikkeld die de
apotheekmedewerkers kunnen raadplegen, om tijdens het gesprek een zo optimaal mogelijk advies te
verstrekken. Voordat de medewerkers starten met de interventie, vullen zij voor het onderzoek een
vragenlijst in en daarna maken zij de KNMP KennisTest eczeem. Ook deelnemende ouders vullen
voorafgaand aan het gesprek een vragenlijst in.
Masterstudenten Farmacie Xiang Zheng en Nila Moradi doen hun onderzoeksproject op de OKEE-studie.
Zij gaan bij apotheken langs om medewerkers goed te informeren, zij ondersteunen de deelnemende
apotheken en coördineren de dataverzameling.

Stand van zaken tot nu toe
Er zijn in totaal 10 apotheken bezocht tussen 15 maart en 25 april. Zes apotheken zijn al volop bezig
met gesprekken voeren. Het aantal apotheekmedewerkers dat meewerkt aan dit onderzoek verschilt
per apotheek: tussen de 1 en 6 medewerkers. In totaal hebben 30 apotheekmedewerkers en 50 ouders
(van 7 apotheken) hun eerste vragenlijst al ingevuld.
Over het algemeen zijn zowel de medewerkers als de ouders tevreden over de gesprekken. Woorden als
positief, fijn, prettig en tevreden kwamen veel voorbij. Veel medewerkers vonden het leuk om zo'n
gesprek aan te gaan. Ze hebben het gevoel dat ze echt iemand goed konden helpen. Vooral bij
kinderen die niet bij de dermatoloog lopen, is er veel uit de gesprekken gekomen.

Medicatiemaatjes

In de vorige nieuwsbrief hebben we iets geschreven over het project Medicatiemaatjes.
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
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Marle Gemmeke doet onderzoek naar gebruik
valgevaarlijke geneesmiddelen

Deze week is Marle Gemmeke gestart als promovendus op het
FARM-OP project ('FAlls-Related Medication use in Older
Patients'). Dit 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.

Marle zal drie dagen per week besteden aan het onderzoek,
daarnaast werkt zij ook als openbaar apotheker. 

Marieke Pape gestart op project

voor het Medicatiemaatjes-project. U kunt nog steeds uw interesse doorgeven. Als u een e-mail stuurt
via de knop hieronder, dan nemen wij contact met u op.

Interesse Medicatiemaatjes       »

Student-assistent gezocht voor EMMA-project

De afgelopen jaren is er een enorme toename geweest in de ontwikkeling van applicaties (apps) voor
smartphones en tablets. Zogenaamde medicatiemanagement apps (MM-apps) kunnen een hulpmiddel
zijn voor patiënten. In het EMMA-project wordt een keuzetool (website) ontwikkeld om patiënten en
zorgverleners te ondersteunen bij het kiezen van een geschikte medicatiemanagement app. Het effect
van deze keuzetool moet nu geëvalueerd worden. De keuzetool zal geïmplementeerd worden in 10
apotheken.

Wij zijn op zoek naar een student die per direct (tegen betaling) de projectcoördinatie uit kan voeren en
een bijdrage kan leveren aan de gegevensverzameling.
Het takenpakket van de student-assistent bestaat uit zorgdragen voor de projectcoördinatie en
apotheken ondersteunen bij de dataverzameling. Hieronder vallen o.a. uit de volgende
werkzaamheden:

coördinatie en begeleiding dataverzameling in apotheken;
zorgdragen voor de projectadministratie;
invoer van gegevens in online database.

Heb je interesse? Lees meer       »

Nieuwe medewerkers
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Nier Check & Gesprek

Ook Marieke Pape is deze week gestart, als junior onderzoeker
op ons project Nier Check & Gesprek. Dit is een project in
samenwerking met de Nierstichting, waarbij we een interventie
voor nierveilig medicijngebruik gaan evalueren in apotheken.

Zij zal eerst de inhoud van de interventie gaan aanscherpen.
Om daarvoor input te krijgen zijn experts en zorgverleners
gevraagd om een online vragenlijst in te vullen, waarna ook
interviews zijn gehouden door Gentse Masterstudente Farmacie
Charlotte Slabbinck. Charlotte is deze interviews nu aan het
analyseren.

Binnenkort hoort u meer over dit project en hopen we dat u wilt
meewerken aan het testen van de interventie!

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

Website

Agenda

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

13 juni
CBG Collegedag 'Kansen voor innovatie', in de Jaarbeurs, Utrecht.

25-27 juni
FIP Pharmacy Practice Research, Lissabon.

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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