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Evaluatie cursus coschapbegeleiders en apotheken gezocht voor onderzoek in najaar Lees online

UPPER - onderzoek en stages in de farmaceutische praktijk

Openbare apotheken gezocht voor deelname onderzoek
najaar
Nier Check & Gesprek
Zorginterventie in apotheken

Bij risicopatiënten is het belangrijk om geneesmiddelgebruik en de nierfunctie goed te monitoren, zodat
tijdige aanpassingen kunnen worden gedaan. Uit eerder onderzoek bleek dat van slechts 15% van de
risicopatiënten een recente nierfunctie in de apotheek aanwezig was, terwijl huisartsen wel over deze
informatie beschikten - na opvragen bij de huisarts steeg het percentage naar 72%. De uitwisseling van
deze informatie is dus niet optimaal.

Het doel van dit project is het uitvoeren en evalueren van een nieuwe zorginterventie in de apotheek,
genaamd Nier Check & Gesprek, ter bevordering van nierveilig medicijngebruik en het stimuleren van
uitwisseling van nierfunctiewaarden. Tijdens de interventie worden risicopatiënten geselecteerd, wordt
nagegaan wat de nierfunctiewaarde is, worden follow-up acties genomen in overleg met de arts, en
voert een apotheekmedewerker met ca. 10 patiënten een niergesprek, waarbij problemen worden
besproken en voorlichting wordt gegeven. Na afloop vullen de apotheekmedewerker en de patiënten die
op gesprek zijn geweest een evaluatieformulier in. Een junior onderzoeker en een masterstudent
Farmacie zullen ondersteunen bij de uitvoering van het project. Ook wordt een webportal met
ondersteunend materiaal (voorlichtingsmateriaal, tips voor het niergesprek) ontwikkeld.

Heeft u interesse voor deelname of wilt u eerst meer informatie ontvangen? Klik dan op de knop
hieronder om een e-mail te sturen.

Stuur een e-mail  »

EMMA-studie
Testen van een keuzetool om geschikte app te kiezen 
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De afgelopen jaren is het aanbod in applicaties (apps) voor smartphone en tablet enorm gegroeid. Er
zijn ook verschillende medicatie management apps (MM-apps) die patiënten kunnen ondersteunen bij
het goed gebruik van hun geneesmiddelen. Uit eerder onderzoek van het RIVM kwam naar voren dat
patiënten positief zijn over het gebruik van deze MM-apps, maar niet altijd weten welke app ze het
beste kunnen kiezen. 
 
Binnen de EMMA-studie wordt een keuzehulp (in de vorm van een website) ontwikkeld om patiënten te
ondersteunen bij het kiezen van zo'n geschikte MM-app. De keuzetool zal na de zomer periode gereed
zijn. Dan willen we deze in een aantal apotheken gaan testen. Het is de bedoeling dat in de
deelnemende apotheken ongeveer 10 volwassen diabetespatiënten met een suboptimale therapietrouw
samen met een apotheekmedewerker de keuzetool doorlopen en zo een geschikte MM-app kiezen en
gaan gebruiken. Bij start van de studie (keuze van de app) en einde van de studie (na 3 maanden)
vragen we zowel de apotheekmedewerker als de patiënt om een korte vragenlijst in te vullen.
 
Heeft u interesse om deel te nemen, of wilt u meer informatie ontvangen? Stuur dan een e-mail door op
de knop hieronder te klikken.

Stuur een e-mail       »

Privacy en patiëntgegevens

U heeft het misschien al in de UPPER-Actueel gelezen, maar ook in de digitale nieuwsbrief willen we de
wijze waarop we tijdens coschappen/stages en onderzoek omgaan met persoonsgegevens kort
benoemen.

Met het ingaan van de nieuwe Europese privacyrichtlijn, geformuleerd in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), is er hernieuwde aandacht voor het uiterst zorgvuldig omgaan met de
gegevens van proefpersonen en patiënten.
De Utrechtse apothekersopleiding vindt het essentieel dat studenten op de hoogte zijn van en zich
houden aan de richtlijnen voor privacy en het zorgvuldig en integer omgaan met onderzoeksgegevens.
Studenten krijgen hierover informatie voordat zij aan hun stage of onderzoeksproject beginnen.

Lees meer       »

Coschap
Cursus ‘de kunst van goede feedback’ voor
coschapbegeleiders enthousiast ontvangen

Door het aanbieden van een gratis cursus ‘de kunst van goede feedback’ vanuit UPPER willen we het
niveau van de feedback- en beoordelingsvaardigheden van externe coschapbegeleiders verhogen,
waardoor de student nog meer uit zijn coschap kan halen. Dezelfde cursus wordt ook aangeboden bij
andere opleidingen waar studenten coschappen lopen, zoals Geneeskunde en Diergeneeskunde. Uit de
evaluatie onder deelnemers blijkt dat de cursus zeer wordt gewaardeerd.

Op dinsdag 18 september (met op donderdag 1 november de tweede bijeenkomst) zal opnieuw een
cursus van start gaan, coschapbegeleiders ontvangen daar binnenkort een uitnodigingsmail voor.
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Lees meer over de cursus       »

Publicaties
RALPH gesprekshandleiding

UPPER en NIVEL hebben een hulpmiddel ontwikkeld om in de apotheek meer inzicht te krijgen in de
gezondheidsvaardigheden van patiënten: de RALPH-gesprekshandleiding. De gesprekshandleiding is te
vinden op de website van de KNMP.

Recognizing pharmaceutical illiteracy in community pharmacy: Agreement between a
practice-based interview guide and questionnaire based assessment.
Koster ES, Philbert D, van Dijk L, Rademakers J, de Smet PAGM, Bouvy ML, Vervloet M. Res Social Adm
Pharm. 2018 Feb 2. pii: S1551-7411(17)30824-0. doi: 10.1016/j.sapharm.2018.01.009.

Recognizing and Addressing Limited PHarmaceutical literacy: Development of the RALPH
interview guide.
Vervloet M, van Dijk L, Rademakers JJDJM, Bouvy ML, De Smet PAGM, Philbert D, Koster ES. Res Social
Adm Pharm. 2018 Apr 30. pii: S1551-7411(17)30873-2. doi: 10.1016/j.sapharm.2018.04.031.

Apotheker op huisbezoek

Na ontslag uit het ziekenhuis kan een huisbezoek door een apotheker helpen om
geneesmiddelgerelateerde problemen te voorkomen of op te lossen. Poliklinisch apotheker Rik Ensing
op dit onderwerp gepromoveerd met het proefschrift Readmission to primary care: the role of
community pharmacists post-discharge.

Patient-pharmacist communication during a post-discharge pharmacist home visit.
Ensing HT, Vervloet M, van Dooren AA, Bouvy ML, Koster ES. Int J Clin Pharm. 2018 Jun;40(3):712-
720. doi: 10.1007/s11096-018-0639-3.

Collaboration between hospital and community pharmacists to address drug-related
problems: The HomeCoMe-program.
Ensing HT, Koster ES, Dubero DJ, van Dooren AA, Bouvy ML. Res Social Adm Pharm. 2018 May 8. pii:
S1551-7411(17)30925-7. doi: 10.1016/j.sapharm.2018.05.001.

Geneesmiddelgebruik door adolescenten

Onderstaande studies, uitgevoerd door promovenda Richelle Kosse, bieden meer inzicht in het
geneesmiddelgebruik van adolescenten. In één studie zijn medicatiehistories geanalyseerd, in een
andere studie zijn focusgroepen met adolescenten uitgevoerd.

Adolescents' Perspectives on Atopic Dermatitis Treatment: Experiences, Preferences, and
Beliefs.
Kosse RC, Bouvy ML, Daanen M, de Vries TW, Koster ES. JAMA Dermatol. 2018 May 30. doi:
10.1001/jamadermatol.2018.1096.

Drug utilisation among Dutch adolescents: a pharmacy prescription records study.
Kosse RC, Koster ES, de Vries TW, Bouvy ML. Arch Dis Child. 2018 Jun 1. pii: archdischild-2017-
314692. doi: 10.1136/archdischild-2017-314692.
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U kunt zich afmelden via de knop
hieronder.

For non-Dutch speakers: You can
unsubscribe from this newsletter by using
the 'Afmelden' button below.
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UPPER
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We wensen u een hele fijne zomer!
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