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Terugblik symposium
Verspilling van geneesmiddelen
Op woensdag 28 november vond in Utrecht een mini-symposium plaats met als
actuele thema’s het bewaren van geneesmiddelen door patiënten in de
thuissituatie en de verspilling en mogelijke heruitgifte van geneesmiddelen, naar
aanleiding van de promotieonderzoeken van Charlotte van Beek en Niels Vlieland.
Na hun presentaties over de bevindingen vond een discussie plaats over de
mogelijke vervolgstappen.

Uit de discussie kwamen een aantal punten naar voren. Over het bewaren van
geneesmiddelen werd bijvoorbeeld benoemd dat een (nieuwe) koelkast niet een
realistische oplossing is voor problemen met bewaren van biologische
geneesmiddelen thuis; dat bij een eerste uitgifte van geneesmiddelen die in de
koelkast bewaard moeten worden, de apotheker de mogelijkheid kan aanbieden
om temperatuur te loggen; dat er beter samenwerking gezocht kan worden voor
de ontwikkeling van geneesmiddelverpakkingen die beter isoleren of de
temperatuur (actief) kunnen reguleren; en dat bij (gekoelde) geneesmiddelen de
stabiliteitsdata verplicht toegankelijk gesteld moeten worden in het publieke
domein.
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Over de verspilling van geneesmiddelen werd aangegeven dat dit een
multifactorieel probleem is en dat de 40 miljoen euro aan geneesmiddelen die
verspild worden waarschijnlijk een onderschatting is. De meeste deelnemers aan
het symposium waren positief over het heruitgeven van (dure) geneesmiddelen.
Meer awareness van patiënten/zorgverleners en gepast voorschrijven van
geneesmiddelen (o.a. rekening houden met volgende artsbezoek, labuitslagen) zijn
belangrijk in het tegengaan van verspilling. Verder is het belangrijk het
terugbrengen van (ongebruikte) geneesmiddelen naar de apotheek te stimuleren,
om daarmee te voorkomen dat de houdbaarheidsdatum verstrijkt of
geneesmiddelen in het milieu terechtkomen.

Coschap in mastercursus Geïntegreerde patiëntenzorg
Op 4 februari 2019 gaat de nieuwe derdejaars mastercursus Geïntegreerde
patiëntenzorg van start. Tijdens deze 10-weekse experiential learning cursus,
lopen studenten grotendeels op woensdag, donderdag en vrijdag een coschap in
de openbare apotheek. Voor een aantal studenten is dit de laatste
onderwijscursus voor het afstuderen waarbij zij een coschap volgen in de
openbare apotheek. Voor het eindcoschap, dat voor het eerst in april 2019 van
start zal gaan, mag de student zelf een keuze maken uit een openbaar, poliklinisch
of ziekenhuisapotheekcoschap.

De werkzaamheden in de apotheek tijdens deze cursus zullen deels worden
gestuurd vanuit het cursorisch onderwijs doordat de student bepaalde
leeractiviteiten en opdrachten dient uit te voeren. Er wordt grotendeels
voortgebouwd op kennis vanuit de eerdere cursussen, welke toegepast zal worden
in complexere casuïstiek. Daarnaast worden enkele specifieke onderwerpen voor
het eerst behandeld of verder uitgediept. De hoofdthema’s zijn: complexe
medicatiebeoordelingen, geriatrie, pediatrie, obesitas en bariatrische chirurgie,
kinetiek, labwaarden, FTO, dilemma’s in de praktijk, mondelinge communicatie en
praktijkonderzoek.

Na het behalen van de cursus moet de student, als toekomstig apotheker, in staat
zijn om de farmacotherapeutische behandeling van patiënten met complexe
farmacotherapie deskundig te kunnen beoordelen, ook als deze behandeling



buiten de richtlijnen valt. De student dient (proactief) voorstellen te kunnen doen
voor optimalisatie van de farmacotherapie en deze voorstellen te kunnen
implementeren in samenspraak met de patiënt en de voorschrijver. De student
heeft geleerd dat de integratie van de product- en patiëntenzorg de meerwaarde
van de apotheker als behandelaar zichtbaar maakt.

Het grootste deel van de studenten die deze cursus gaat volgen is inmiddels
geplaatst in een coschapapotheek.

Vacatureruimte Farmacie-onderwijs
Ben je openbaar of poliklinisch apotheker? Kom je voor je gevoel weinig aan de
inhoud toe? Lijkt het je leuk om met collega apothekers onderwijs te verzorgen
voor studenten? Dan kan deze vacature een leuke afwisseling zijn op je dagelijkse
werk in de apotheek!
Bij het departement Farmaceutische wetenschappen van de Universiteit Utrecht is
vacatureruimte (0,2-0,8 fte) in het onderwijs. Deze willen we graag invullen met
één of meer praktijkapothekers die de werkzaamheden in de apotheek wil
combineren met onderwijs aan studenten farmacie.

Het gaat om kleinschalig en student-activerend onderwijs, meestal in groepen van
maximaal 15 studenten. De aandachtsgebieden van het onderwijs zijn
farmacotherapie van grote aandoeningen (zoals COPD, diabetes type II en
depressie), medicatiebeoordelingen in het kader van polyfarmacie, mondelinge
communicatie met patiënten en zorgverleners of het beoordelen van
coschapdossiers. Je krijgt voldoende tijd om je onderwijs goed voor te bereiden.
Voor alle onderwijsbijeenkomsten is een docenteninstructie beschikbaar die
geschreven is door een expert in het vakgebied. Door het geven van dit onderwijs
fris je zelf ook weer helemaal je kennis van farmacotherapie en de meest recente
inzichten ten aanzien van (onderlinge) effectiviteit en veiligheid op, hetgeen je
werk in de openbare apotheek een interessante verdieping kan geven.

Over de grootte van de aanstelling, de werkdagen en de andere randvoorwaarden
gaan we graag in gesprek. Wil je meer informatie of heb je interesse? Dan kun je
contact opnemen met Diane van Wieren via de knop hieronder.

IK HEB INTERESSE IN DE VACATURE
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