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Apotheken gezocht voor Nier Check & Gesprek Lees online

UPPER - onderzoek en stages in de farmaceutische praktijk

Apotheken gezocht voor project Nier Check & Gesprek
Een zorginterventie om veilig medicijngebruik te bevorderen

Dit najaar gaat UPPER van start met een groot project gefinancierd door de Nierstichting:
'Nier Check & Gesprek'. In deze speciale nieuwsbrief willen we onze relaties hier iets meer over
vertellen.

Wilt u met uw apotheek meewerken aan dit project? Dan kunt u zich hier nu voor aanmelden via de
knop hieronder.

Een reguliere nieuwsbrief met updates en nieuws over UPPER ontvangt u omstreeks 10 september.

Aanmelden project  »

Achtergrond

Oudere mensen die chronisch geneesmiddelen gebruiken die door de nieren geklaard worden, lopen
mogelijk risico bij een verminderde nierfunctie. Bij deze risicopatiënten is het belangrijk om
geneesmiddelgebruik en de nierfunctie goed te monitoren, zodat zo nodig tijdige aanpassingen in
geneesmiddelen of doseringen kunnen worden gedaan. Voorwaarde is dat de nierfunctie bekend is in de
apotheek, en/of makkelijk te verkrijgen is. Uit eerder UPPER-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 nog niet optimaal. Het is van groot belang om goede afspraken
te maken in de keten om te zorgen dat de nierfunctiewaarden wanneer nodig worden gemeten, en dat
gegevens op efficiënte wijze kunnen worden gedeeld zodat apothekers medicijnen veilig kunnen
afleveren aan patiënten.

https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/9w_b3Nwh8l7at3Rb1n8V6NkpTQVK-rNFH5ZR4nkg_4tKLIgBOgCwOrDWKK7wrlRuk4J0_XGceCNoLuM7tOI3mw/jS9BFiU8qTTMNNw
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In het project Nier Check & Gesprek wordt een zorginterventie geïmplementeerd en geëvalueerd in
apotheken. De intentie is om na een succesvolle evaluatie de interventie uiteindelijk aan alle
Nederlandse apotheken aan te bieden. Het doel van de interventie is het bevorderen van nierveilig
medicijngebruik. We richten ons hierbij met name op de eerstelijnszorg.

Wat houdt de interventie in?

De looptijd van het project in de apotheek is ongeveer één maand.
De zorginterventie bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Selecteren van patiënten in het apotheekinformatiesysteem op basis van geneesmiddelgebruik
en leeftijd (naar schatting 250 patiënten per apotheek);

2. Controleren van de nierfunctiewaarde van de geselecteerde patiënten (eventueel opvragen of
bepaling via de huisarts);

3. Uitvoeren medicatiebewaking voor patiënten met een verminderde nierfunctiewaarde (eGFR
≤45 ml/min/1.73m ) (naar schatting 25% van de geselecteerde patiënten uit stap 1);

4. Niergesprek met minimaal 10 patiënten met een verminderde nierfunctiewaarde in de
apotheek om de patiënt voorlichting te geven, en advies omtrent de nieren en medicatiegebruik;

5. Het vastleggen van de gegevens van patiënten over de medicatiebewaking en het Na afloop
invullen korte vragenlijst voor evaluatie.

Bij het uitvoeren van de interventie wordt u ondersteund door medewerkers van de Universiteit Utrecht.
Daarnaast is er een webportal ontwikkeld met een geaccrediteerde e-learning en verder alle benodigde
informatie per onderdeel. Hier vindt u ook voorbeelden voor het uitwisselen en aanvragen van
nierfunctiewaarden bij de huisarts. Voor een succesvolle uitvoering van de zorginterventie is de
samenwerking met andere zorgverleners namelijk erg belangrijk, met name voor de onderdelen 2 en
3. 

Wat levert het u op?

Met uw deelname aan dit onderzoek  verbetert u de zorg rond het medicijngebruik van patiënten met
een risico op verminderde nierfunctie. Door verbetering van beschikbaarheid van nierfunctiewaarden
en/of afspraken over structurele uitwisseling hiervan kunt u sneller handelen wanneer
medicatiebewaking noodzakelijk is. Als dank voor uw deelname ontvangt u na afloop van het project
een cadeaubon.

Looptijd van het project

De implementatie en evaluatie van de Nier Check & Gesprek interventie loopt van september 2018 tot
februari 2019 en zal gefaseerd worden uitgevoerd. Dat betekent dat per maand een aantal apotheken
het project in zijn geheel uitvoeren (looptijd is dus één maand). Als u wilt meedoen kun u uw eventuele
voorkeur voor een periode aan ons doorgeven. We zoeken nog deelnemers, ook in september starten
kan nog! 

Ondersteuning vanuit de Universiteit Utrecht
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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.

www.uu.nl/privacy

Aanmelden
Afmelden

Adres

UPPER
Departement Farmaceutische Wetenschappen
Universiteitsweg 99
3584 CG Utrecht

Eindredactie: Daphne Philbert

Stuur ons een e-mail

Website
Twitter

Marieke Pape Marcelina van Haaften

Marieke Pape (onderzoeker) en Marcelina van Haaften (masterstudent Farmacie) houden zich bezig met
dit project. Zij zullen bij de aanvang van het project bij u langskomen in de apotheek voor verdere
uitleg, ondersteuning en/of vragen, en zij zullen tussentijds ook contact met u houden over de
voortgang en ter ondersteuning van het project. 
Tijdens het apotheekbezoek zal ook de eerste stap van de zorginterventie, selectie van patiënten,
worden uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het apotheekinformatiesysteem en dit zal dus
voor een korte belasting van het systeem zorgen.

Meedoen!

We hopen natuurlijk van harte op uw deelname aan dit project. Wilt u zich aanmelden, of wilt u eerst
meer informatie en/of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via niercheck@uu.nl.

Aanmelden project »
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