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 UPPER - onderzoek en stages in de farmaceutische praktijk 

Farmaceutisch praktijkonderzoek ter verbetering van
patiëntenzorg
UPPER verzorgt voor masterstudenten Farmacie de keuzecursus Farmaceutisch
praktijkonderzoek ter verbetering van patiëntenzorg. In deze cursus (5 weken)
gaan studenten op pad voor een zelf opgezet kwalitatief onderzoek; zij
beantwoorden een eigen onderzoeksvraag door interviews te houden met
patiënten en/of zorgverleners en deze te analyseren. U kunt meer lezen over de
opzet van deze cursus in de themanieuwsbrief van vorig jaar.

In de twee kopjes hieronder blikken we kort terug en vertellen we ook iets over de
nieuwe editie van de keuzecursus, die in oktober van start gaat.

Maart 2018: Zorg voor reumapatiënten en patiënten
met de ziekte van Parkinson
In de allereerste editie van de cursus, vorig jaar oktober, hebben studenten zich
verdiept in reumapatiënten en patiënten met de ziekte van Parkinson. In de
tweede editie, in maart-april van dit jaar, zijn 14 studenten aan de slag gegaan met
het perspectief van zorgverleners die te maken hebben met de behandeling van
deze patiënten.

Voor het onderwerp Parkinson zijn acht zorgverleners geïnterviewd: een
neuroloog, een huisarts, een ergotherapeut, een poliklinische en een openbare
apotheker, een apothekersassistente en twee parkinsonverpleegkundigen. De
interviews maakten duidelijk dat het bij parkinsonpatiënten zeer complexe zorg
betreft waarbij goede kennis en samenwerking tussen de verschillende disciplines
essentieel is.
Voor het onderwerp reuma hebben studenten twaalf zorgverleners geïnterviewd:
twee reumatologen, drie reumaverpleegkundigen, twee reumaconsulenten, drie
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openbaar apothekers, een apothekersassistente en een fysiotherapeut.  Zijn
noemden onder meer dat het belangrijk is het gesprek met een patiënt open en
geïnteresseerd te voeren en zo te achterhalen of er sprake is van therapieontrouw
en de mogelijke oorzaken daarvan. Zo kunnen zij passende strategieën bieden om
de therapietrouw te bevorderen.

Ook dit keer zijn twee van de artikelen die door studenten zijn geschreven in het
Pharmaceutisch Weekblad gepubliceerd:

Samenwerking schiet tekort in de zorg voor parkinsonpatiënt - Vince Maar en
Annebel Crebolder, PW 27/28
Open gesprek met reumapatiënt bevordert de therapietrouw - Marcelina van
Haaften en Yara Mangindaan, PW 29/30

Oktober 2018: Ervaringen en informatiebehoefte van
nierpatiënten - werkt u mee?
Op 8 oktober starten we met de volgende editie van de keuzecursus. Dit keer
zullen 21 studenten zich verdiepen in patiënten met een verminderde nierfunctie
of chronische nierschade. Zij zullen opnieuw interviews gaan houden met
patiënten en met zorgverleners.

Apotheken maken het mogelijk om patiënten te betrekken bij het onderzoek in
deze cursus. Studenten krijgen zo een onmisbare ervaring, door het perspectief
van patiënten op hun aandoening en de behandeling daarvan rechtstreeks van
henzelf te horen. Wilt u met uw apotheek meewerken door een aantal patiënten
uit te nodigen? En vindt u het misschien zelf leuk om mee te werken aan een
interview met studenten? Klik dan op de gele knop voor meer informatie.

MEEWERKEN AAN DE CURSUS

Nieuwe bachelorkeuzecursus: Leren van de patiënt
Vanaf volgend voorjaar zullen we vanuit UPPER een nieuwe keuzecursus voor
farmaciestudenten in de bachelor aanbieden: “Leren van de patiënt”. Tijdens deze
10-weekse (halftijds) cursus gaan studenten zich verdiepen in gevolgen van een
drietal aandoeningen (diabetes, chronische longziekten en hart- en vaatziekten)
en de medicamenteuze behandeling voor de individuele patiënt.

We gaan specifiek in op de rol die de apotheker kan spelen bij de begeleiding van
patiënten, met veel aandacht voor verschillen tussen patiënten en het bieden van
zorg op maat: iedere patiënt is immers anders en heeft andere behoeftes. Hierbij
krijgen studenten onderwijs rondom onderwerpen als gezondheidspsychologie,
gezondheidsverschillen en kwetsbare patiëntgroepen.

Tijdens de cursus werken de studenten aan een opdracht voor een opdrachtgever
uit de praktijk. Voor deze eerste editie van de cursus zijn o.a. Pharos, Service
Apotheek, de SIG Longen van de KNMP en onderzoekers van het Amsterdam UMC
de opdrachtgevers. Zij vragen de studenten om een bepaald product - een
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informatiefilmpje, voorlichtingsfolder of website - te maken voor patiënten met
één van de drie aandoeningen, waarbij ze rekening moeten houden met een
bepaalde (kwetsbare) doelgroep. Dit kunnen bijvoorbeeld patiënten met lage
gezondheidsvaardigheden zijn, ouderen of juist kinderen.

We houden u natuurlijk op de hoogte van de voortgang!

EMMA-studie
Keuzetool om geschikte app te kiezen
In de nieuwsbrief van juli hebben we u bericht over de EMMA-studie, waarin een
keuzetool wordt getest om patiënten te ondersteunen bij het kiezen van een
geschikte medicatiemanagement app. In een aantal apotheken zal een
apotheekmedewerker de keuzetool met ongeveer 10 volwassen diabetespatiënten
doorlopen.
Wilt u ook graag deelnemen met uw apotheek? Aanmelden is nog mogelijk!

LEES MEER

Agenda
9 oktober
KNMP Najaarscongres met het thema 'Maag, darm en lever', in het Beatrix
Theater in Utrecht.

24-26 oktober
ESCP International Symposium on Clinical Pharmacy in Belfast.

15 november
Promotie Charlotte Bekker over de mogelijkheid van hergebruik van
teruggebrachte geneesmiddelen, in het Academiegebouw in Utrecht.

29 november - 1 december
ESPACOMP (European Society for Patient Adherence, COMpliance and
Persistance) in Dublin.
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