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Nier Check & Gesprek project gestart
In een eerdere (thema) nieuwsbrief hebben we u
wat meer verteld over ons project Nier Check &
Gesprek (gefinancierd door de Nierstichting). Dit
project, waarbij een zorginterventie wordt
geïmplementeerd en geëvalueerd in openbare
apotheken, is inmiddels van start gegaan.

Op dit moment hebben 26 apotheken zich
aangemeld. Na de eerste maanden zijn we al in 14
apotheken gestart met het selecteren van
risicopatiënten waarvoor een nierfunctiewaarde bekend zou moeten zijn, het
opvragen van de onbekende nierfuncties en het bepalen van follow-up acties in
overleg met de arts. Ook de eerste niergesprekken met patiënten in de apotheek,
waarbij problemen worden besproken en voorlichting wordt gegeven, zijn al
gehouden.

Het project loopt nog tot en met maart 2019. Elke maand zullen een aantal
apotheken bezocht worden door Marieke Pape (onderzoeker) of Marcelina van
Haaften (onderzoeksstudent) om het project toe te lichten en de selectie van
risicopatiënten te maken, zodat de apotheek kan starten.

We zijn nog op zoek naar een aantal openbare apotheken die willen deelnemen.
Met uw deelname aan dit onderzoek kunt u de beschikbaarheid van belangrijke
informatie in uw apotheek vergroten en verbetert u de zorg rond het
medicijngebruik van patiënten met een verminderde nierfunctie. Ook kunt u door
de verbetering van beschikbaarheid van nierfunctiewaarden en/of afspraken over
structurele uitwisseling hiervan sneller handelen wanneer medicatiebewaking
noodzakelijk is. Door het volgen van een geaccrediteerde e-learning die bij
deelname aan het project wordt aangeboden, kunt u ook uw kennis over dit
onderwerp vergroten.
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Heeft u interesse voor deelname, dit jaar nog, of begin volgend jaar? Of wilt u eerst
meer informatie ontvangen? Klik dan op de knop hieronder om ons een e-mail te
sturen. 

STUUR EEN E-MAIL

 

Symposium
Geneesmiddelverspilling
Afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan
verschillende onderzoeken die allemaal betrekking
hebben op verspilling rondom geneesmiddelen.
Deze onderzoeken hebben geresulteerd in twee
promoties: Niels Vlieland is afgelopen september
gepromoveerd op het bewaren van
geneesmiddelen met het proefschrift Patient
compliance with drug storage recommendations.
Charlotte Bekker zal op 15 november promoveren
op verspilling van geneesmiddelen en
mogelijkheden voor heruitgifte.

Keuzecursus Farmaceutisch praktijkonderzoek bijna
afgerond
Op 8 oktober zijn 22 masterstudenten gestart met onze cursus Farmaceutisch
praktijkonderzoek (zie ook vorige nieuwsbrief). In vier groepen hebben zij eerst
een protocol voor een kwalitatief onderzoek opgesteld en vervolgens hebben zij in
subgroepjes interviews gehouden met zorgverleners (apothekers, nefrologen, een
dialyseverpleegkundige) of patiënten met een verminderde nierfunctie over de
informatievoorziening en -behoefte rondom nieren en geneesmiddelgebruik.

Op dit moment werken de studenten aan een artikel over hun bevindingen.
Binnenkort zal door de docenten èn de studenten beoordeeld worden welke twee
artikelen worden aangeboden aan het Pharmaceutisch Weekblad. Natuurlijk
zullen wij daarover later nog berichten!

Nieuw coschap in mastercursus Geïntegreerde
patiëntenzorg
Op 4 februari 2019 gaat de nieuwe cursus Geïntegreerde patiëntenzorg van start.
De ontwikkelingen voor deze derdejaars mastercursus zijn momenteel in volle
gang. Het betreft hier een nieuwe experiential learning cursus, waarbij studenten
grotendeels op woensdag, donderdag en vrijdag het coschap in de openbare
apotheek lopen. In een volgende nieuwbrief zullen we u nader informeren over
deze cursus.
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Graag zouden we met apothekers en andere stakeholders de belangrijkste
uitkomsten van alle onderzoeken bediscussiëren en mogelijke vervolgstappen
voor het onderzoek en oplossingen bespreken. Op 28 november tussen 13:00 en
16:00 zal daarom een symposium plaatsvinden op de Universiteit Utrecht (David de
Wiedgebouw), waarbij deze onderzoeken centraal staan.
Wilt u daarbij aanwezig zijn? U kunt zich aanmelden via de knop hieronder.

MELD U AAN VOOR HET SYMPOSIUM

Over deze nieuwsbrief

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie
bent van UPPER en/of de UPPER-Actueel van ons
ontvangt.

Contact

UPPER, Departement
Farmaceutische Wetenschappen
Universiteitsweg 99

Agenda
15 november
Duurzaam gebruik van geneesmiddelen
Promotie van Charlotte Bekker vanaf 12:45 in het Academiegebouw,
Domplein in in Utrecht.

28 november
Symposium Geneesmiddelverspilling van 13:00 tot 16:00 in het David de
Wiedgebouw, Uithof, Utrecht. Aanmelden kan hier.

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