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Apotheekbezoek door docenten, 'Luistertaal' in de apotheek Lees online

 UPPER - onderzoek en stages in de farmaceutische praktijk 

Onderzoek naar luistertaal in de farmaceutische
praktijk
Momenteel wordt er vanuit de Universiteit Utrecht aan een onderzoeksproject
gewerkt naar ervaringen met meertaligheid op de werkvloer in Vlaanderen en
Nederland. Het doel van het onderzoek is om via interviews inzicht te verkrijgen in
het gebruik van luistertaal in de praktijk, in verschillende domeinen (o.a. de zorg,
het onderwijs, de bouw en het openbaar vervoer). Dit project wordt uitgevoerd in
opdracht van de Nederlandse Taalunie.

Voor dit onderzoek worden voor (telefonische) interviews mensen gezocht die
ervaring hebben met meertaligheid in het farmaceutische werkveld (bijv. de
apotheek).

Het onderzoek richt zich op vragen als:

Hoe wordt er in verschillende werksituaties en -contexten (bijv. tijdens
inloopspreekuren, baliegesprekken, afspraken, vergaderingen, per mail, bij
de koffieautomaat), omgegaan met meertaligheid?
Wat zijn de afspraken over de voertaal in gesprekken met patiënten en/of
collega’s? Is er één officiële voertaal of is het gebruik van meerdere talen
mogelijk?
Komt het wel eens voor dat er twee talen naast elkaar gebruikt worden
('luistertaal': persoon A spreekt taal X, persoon B spreekt taal Y, maar toch
verstaan zij elkaar middels receptieve vaardigheden)?

Meedoen?
Heeft u zelf bovengenoemde ervaringen en wilt u deze delen, of weet u iemand
anders die het leuk vindt hier iets over te vertellen? Neem dan contact op met
Karen Schoutsen via de knop hieronder.

https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/TMUFNqfdFNB1ntJqpvva4v5g_3P-YbP4uNhIVlf32th-4OeJn8VW2vn8SqF0PCipn-f_DsWsWk-YBY7e5-UljQ/YjB6apZGPArx3Fd


INTERESSE IN DEELNAME LUISTERTAAL ONDERZOEK

Medicatiemaatjes
Het aantal (thuiswonende) ouderen, die een fysieke of geestelijke beperking
hebben, laaggeletterd zijn of migrant zijn, neemt toe. Een groot deel van deze
mensen gebruikt meerdere geneesmiddelen. Zij hebben vaak moeite om
geneesmiddelinformatie goed te begrijpen, dit kan leiden tot bijvoorbeeld het
verkeerd innemen van de geneesmiddelen, met als gevolg slechtere
gezondheidsuitkomsten. Het tijdig herkennen en begeleiden van deze (kwetsbare)
ouderen is heel belangrijk.

In de vorm van een maatschappelijk project willen UPPER (Universiteit Utrecht) en
de Hogeschool Utrecht in kaart brengen welke moeilijkheden thuiswonende
ouderen ervaren met hun geneesmiddelgebruik en hun hier laagdrempelig bij
ondersteunen.
De eerste stap hiervoor is een vrijwilligersproject waarbij een student
(farmaciestudent (UU) of farmakundestudent (HU)) als medicatiemaatje wordt
gekoppeld aan een thuiswonende oudere in Utrecht.

We willen dit voorjaar starten met ongeveer 20 (studenten-)maatjes en zijn op
zoek naar thuiswonende ouderen die behoefte hebben aan een medicatiemaatje.
Het project zal gecoördineerd worden door studenten.

Zijn er in uw apotheek patiënten die mogelijk behoefte hebben aan een maatje,
maar die niet altijd door u of een medewerker thuis bezocht kunnen worden? Dan
zijn dit misschien geschikte deelnemers voor het Medicatiemaatjes-project.
Mocht u als apotheek interesse hebben in het Medicatiemaatjes-project, dan kunt
u contact opnemen met Ellen Koster of Rob Heerdink via onderstaande knop.

INTERESSE IN MEDICATIEMAATJES

Eindcoschap farmacie
Terwijl de studenten nog druk bezig zijn met hun coschap in de cursus MA303
Geïntegreerde patiëntenzorg, worden de laatste voorbereidingen getroffen voor
MA305 het eindcoschap, dat over een aantal weken begint. Alle studenten hebben
inmiddels hun voorkeuren opgegeven en een plaats toegewezen gekregen in een
openbare, poliklinische of ziekenhuisapotheek. Zij zullen in dit coschap aan de slag
gaan met persoonlijke leerdoelen, opdrachten zowel vanuit de universiteit als uit
de praktijk, en het schrijven van een betoog waarin de student zijn/haar visie op
de rol van de apotheker in de gezondheidszorg uiteen dient te zetten. Ook nemen
zij actief deel aan de dagelijkse werkzaamheden in de apotheek.
Het doel van het eindcoschap is dat de student na afloop kan functioneren op het
niveau van een basisapotheker en na het afstuderen als zodanig aan de slag kan
gaan in de praktijk.
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Apotheekbezoek “op maat” voor docenten Farmacie
Voor docenten binnen de opleiding Farmacie is het belangrijk om een goed beeld
van het werkveld van de apotheker te hebben. Zo kunnen ze bijvoorbeeld
studenten helpen het onderwijs te plaatsen binnen het vak van apotheker en in
hun onderwijs duidelijke praktijkvoorbeelden geven. Sommige docenten missen
echter aansluiting met de praktijk, omdat het soms lang geleden is dat ze als
praktiserend apotheker werkzaam waren of omdat ze nooit in de
apotheekpraktijk werkzaam zijn geweest.
 
Een goede mogelijkheid om docenten een beter beeld van het werkveld te geven is
door meeloop-/kijkmomenten in de ziekenhuis en/of openbare apotheek te
organiseren. In het kader van het Apotheekbezoek “op maat”  voor docenten
hebben in het najaar van 2018 de eerste docenten een bezoek gebracht aan een
apotheek. Zij vonden het leerzaam om te zien waar een apotheker zijn dag mee
vult en om mee te kijken bij bijvoorbeeld medicatiebeoordelingen.

We zijn nu op zoek naar apotheken die dit jaar een docent willen ontvangen.
Indien u hier interesse in heeft vragen we van u het volgende:

Aan te geven voor welke specifieke expertise een docent bij u mee zou
kunnen kijken (denk aan: medicatiereview, zorg voor een specifieke
patiëntenpopulatie, bereidingstechnieken etc);
Gedurende 1 of 2 dagdelen een docent ontvangen en deze begeleiden bij het
vervullen van het leerdoel (denk aan: kennismaking, rondleiding en
afspraken hoe aan het leerdoel gewerkt kan worden). De docent zal
maximaal 8 uur in de apotheek aanwezig zijn, waarin de docent ook deels
zelfstandig aan de slag kan door in de apotheek te observeren.

Wilt u hieraan meewerken? U kunt zich aanmelden via de knop hieronder.

MEEWERKEN AAN APOTHEEKBEZOEK "OP MAAT"
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