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Eindcoschap MA305
Op 22 april start de laatste cursus van het nieuwe curriculum: het eindcoschap.
Voor de meeste studenten is dit ook de laatste cursus voor het afstuderen. Tijdens
dit eindcoschap zal de student fulltime werken en leren in een openbare,
poliklinische of ziekenhuisapotheek. De setting van dit laatste coschap bepaalt de
student zelf, voor zover dat organisatorisch mogelijk is.
Door het situeren van dit coschap aan het einde van de opleiding, staat het
toepassen van alle tot dan toe opgedane kennis en vaardigheden centraal. In het
coschap heeft de student de gelegenheid om, naast enkele verplicht gestelde
algemene leerdoelen, zelf te bepalen aan welke leerdoelen hij/zij aandacht wil
besteden of waar hij/zij verdieping in wil aanbrengen, mits deze zijn gericht op één
of meer van de vijf taakgebieden van de apotheker. Dit gebeurt in samenspraak
met de coschapbegeleider, die dan ook mee kan beslissen welke werkzaamheden
de student uitvoert of aan welke projecten de student deelneemt. Het doel van
het coschap is dat de student na afloop kan functioneren op het niveau van een
basisapotheker.

Docent Coschappen Openbare Farmacie gezocht
Zoek je een leuke afwisseling op je dagelijks werk in de apotheek? Lijkt het je leuk
om studenten te enthousiasmeren voor het vak van de apotheker? Wij zoeken een
openbare apotheker die naast zijn/haar werkzaamheden in de apotheek het
UPPER-team wil komen versterken. Het betreft een deeltijdfunctie van 0,2 fte.
Over de concrete invulling (1 dag/week, gespreid over de week of geclusterd) kan
worden overlegd.
Lees de vacaturetekst en reageer op Academic Transfer.

LEES DE VACATURE
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Nier Check & Gesprek
Op dit moment hebben ruim 40 apotheken
zich aangemeld en zijn 27 apotheken
gestart of (bijna) klaar met het project
Nier Check & Gesprek in de apotheek. In
het Pharmaceutisch Weekblad (nr. 1/2)
heeft deelnemende apotheker Guy
Franssen verteld hoe het onderzoek in zijn
apotheek verloopt.
Wij zijn nog steeds op zoek naar een
aantal apotheken die in de komende
maanden kunnen starten. We horen het
graag als u ook interesse heeft om mee te
doen!

Terugblik PCNE congres in Egmond aan Zee
Het 11  PCNE (Pharmaceutical Care Network Europe) werk-congres stond in het
teken van het bieden en het afstemmen van farmaceutische zorg op de individuele
patiënt. Patiënten verschillen in hun behoeftes en niet alle patiënten hebben
dezelfde (intensieve) zorg en begeleiding nodig. Daarom zijn eenvoudige en
haalbare methoden nodig om juist die patiënten te selecteren die het meest baat
hebben bij specifieke zorg of begeleiding. Tijdens het congres werden daartoe
verschillende vragen behandeld, zoals: Welke tools hebben apothekers nodig om
de behoeftes van patiënten rondom farmaceutische zorg in kaart te brengen? Hoe
kunnen we bestaande tools en methoden optimaliseren? En hoe kunnen we de
tools implementeren?
Naast (plenaire) presentaties en posterdiscussies konden de deelnemers een
workshop volgen. Tijdens de workshops (in totaal 12 uur) gingen deelnemers aan
de slag met een onderwerp om tot concrete opbrengst te komen. Een overzicht
van de opbrengsten van de verschillende workshops en de abstracts kan gevonden
worden via de PCNE congres website.

PCNE WEBSITE
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Over deze nieuwsbrief

U ontvangt 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.
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E-mailadres wijzigen
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Contact

UPPER, Departement
Farmaceutische Wetenschappen
Universiteitsweg 99
3584 CG Utrecht

Eindredactie: Daphne Philbert

Stuur ons een e-mail
www.uu.nl/upper
Privacybeleid

Agenda

20 februari
Symposium (12:30) en promotie (16:15) van Richelle Kosse (zie ook eerdere
themanieuwsbrief), in het Academiegebouw in Utrecht.
Proefschrift: Adolescents' perspectives on chronic medication use:
opportunities for mHealth.

13 maart
Symposium (12:30) en promotie (16:15) van Sanne Verdoorn (zie ook UU
website),  in het Academiegebouw in Utrecht.
Bekijk het programma van het symposium.
Proefschrift: Clinical medication review: One step beyond. Computer rules or
personal goals?

21 mei
PRISMA-symposium in Amersfoort.
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