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Eerste editie eindcoschap afgerond
Afgelopen periode hebben studenten voor het eerst het eindcoschap MA305
gevolgd. Studenten konden zelf kiezen of zij dit coschap in de openbare,
poliklinische of ziekenhuisapotheek wilden doen. In het coschap is gewerkt aan
persoonlijke leerdoelen, verplichte opdrachten vanuit de universiteit en vrij te
bepalen/kiezen opdrachten. Het was het eerste coschap in het curriculum waarbij
de student, op een paar terugkomdagen na, fulltime in de apotheek aan de slag
ging.

Evaluatie
Het coschap is door een groot deel van de studenten enthousiast ontvangen. Een
meerderheid van de studenten die een evaluatie hebben ingevuld gaven het
coschap een 7 (30,4%) of een 8 (34,8%). Voor een eerste ronde van een nieuw
ontwikkelde cursus mooie cijfers, maar uiteraard streven we altijd naar beter.

Studenten geven aan dat de verplichte opdrachten goed aansluiten op de praktijk
en dat het over het algemeen haalbaar is om de verplichte opdrachten in de
apotheek uit te voeren. Ook over de vrije opdrachten laten studenten zich positief
uit: ‘Hierdoor heb ik de kans gekregen om in de apotheek heel veel te zien en uit te
voeren’, ‘Vrije opdrachten zijn zo uitdagend als je ze zelf maakt’, 'Uitdagende
casussen werden doorgespeeld naar mij’. Voor het coschap in de poliklinische
apotheek mocht de student een keuze maken uit de verplichte opdrachten van het
openbaar apotheek of ziekenhuiscoschap. We zijn we nog op zoek naar geschikte
verplichte opdrachten voor de poliklinische apotheek.

Een van de verbeterpunten waar we aan gaan werken is het verminderen van het
aantal feedbackformulieren. Mocht u nog aanvullende ideeën of suggesties
hebben dan horen we dat graag, u kunt reageren via de knop hieronder. Een
evaluatie over de ervaringen van de coschapbegeleiders met dit coschap staat nog
op de planning.



STUUR SUGGESTIES VOOR HET EINDCOSCHAP

Eerste editie keuzecursus Leren van de patiënt afgerond
In de periode 23 april - 26 juni hebben 31 bachelorstudenten farmacie de nieuwe
keuzecursus Leren van de patiënt gevolgd. Tijdens deze 10-weekse (halftijds)
cursus hebben ze zich verdiept in gevolgen van een drietal aandoeningen
(diabetes, chronische longziekten en hart- en vaatziekten) en de medicamenteuze
behandeling daarvan voor de individuele patiënt.
Daarbij werd ook de rol die de apotheker kan spelen bij de begeleiding van
patiënten belicht, waarbij we specifiek zijn ingegaan op verschillen tussen
patiënten en het bieden van zorg op maat: iedere patiënt is immers anders en
heeft andere behoeftes. Studenten kregen daartoe ook onderwijs over
onderwerpen als gezondheidspsychologie, gezondheidsverschillen, kwetsbare
patiëntgroepen én communicatie op maat.

Ontwikkelen voorlichtingsmateriaal
Studenten hebben tijdens de cursus ook in drie groepen gewerkt aan een opdracht
rondom het (begrijpelijk) voorlichten en informeren van patiënten over hun
geneesmiddelen, voor een externe opdrachtgever:

1. Ontwikkel voorlichtingsmateriaal rond de behandeling van hoge bloeddruk
voor mensen van West-Afrikaanse afkomst.
Opdrachtgever dr. Gudule Boland, Pharos

2. Maak een narrowcasting gericht op apotheekactiviteiten, in het bijzonder
voor patiënten met diabetes en een chronische longaandoening.
Opdrachtgever drs. Antine Krijger, apotheek Berlicum

3. Ontwikkel visueel voorlichtingsmateriaal over goed gebruik van
inhalatiemedicatie voor tieners. 
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Onderzoek naar opiaten-epidemie wordt geleid door
Marcel Bouvy

Hoogleraar Farmaceutische Patiëntenzorg Marcel
Bouvy van de Universiteit Utrecht is de
onderzoeksleider van een consortium waarin de
Universiteiten van Utrecht, Leiden en Nijmegen en
SIR institute for pharmacy practice and policy
nauw samenwerken met anesthesiologen,
apothekers, internisten, huisartsen en
verslavingsartsen van organisaties in het hele land.

Het project kreeg de naam TAPTOE: Tackling And
Preventing The Opioid Epidemic. Het ontvangt een
subsidie van NWO van 1,8 miljoen euro voor een periode van vijf jaar. Het
onderzoek behoort tot één van de 17 voorstellen die in de eerste ronde van de
Nationale Wetenschapsagenda zijn gehonoreerd. Er waren meer dan 350
voorstellen ingediend.

Via de knop hieronder kunt u meer over het project lezen.

LEES HIER HET PERSBERICHT

Opdrachtgever dr. Susanne Vijverberg, afdeling Longziekten, Amsterdam
UMC/AMC

Pitch
In de laatste cursusweek werd door iedere groep een pitch gegeven om het
ontwikkelde product aan een jury van experts te presenteren. Daarbij lette de jury
op de onderbouwing, de uitvoering van de pitch en de wijze van beantwoording
van vragen. De groep die de opdracht voor Pharos uitvoerde wist de jury het best
te overtuigen van hun eindproduct. Zij ontwikkelden een zogenaamd beeldverhaal
om uitleg te geven over een hoge bloeddruk en het belang van behandeling
hiervan. Hoofdpersoon in het beeldverhaal is Malaika, afgebeeld in het plaatje
hierboven.

Voorjaar 2020 nieuwe editie
We zijn zeer tevreden over het verloop van de cursus en de producten die de
studenten hebben gemaakt! Voor de volgende editie in het voorjaar van 2020
hebben we natuurlijk ook verbeterpunten en nieuwe ideeën opgedaan, waar we
begin volgend jaar weer mee aan de slag gaan.

Make-It Consortium begeleidt proeftuinen ter
bevordering van therapietrouw in de praktijk
Er zijn steeds meer interventies om goed geneesmiddelgebruik van patiënten te
bevorderen, maar het lukt nog niet om deze in de praktijk grootschalig toe te
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passen. Hoe kunnen we de therapietrouw in de praktijk verbeteren? Het Make-It
(Medication Adherence Knowledge, Expertise and Implementation Taskforce)
Consortium, met experts uit verschillende zorgdisciplines, gaat hier mee aan de
slag. Ook wij zullen hier, vanuit de Universiteit Utrecht, een grote rol in spelen.

Proeftuinen
Het Make-It Consortium gaat, verspreid over het land, acht zogenaamde
‘proeftuinen’ begeleiden bij de implementatie van interventies. In de proeftuinen
werken verschillende zorgdisciplines samen, die betrokken zijn bij de zorg voor en
therapietrouw van de patiënt. De deelnemers in de proeftuinen zetten acties in
gang om therapietrouw te bevorderen en gebruiken hiervoor interventies die al
eerder zijn getest. Te denken valt aan telefonische startbegeleiding van de patiënt
door de apotheek, een herinneringssysteem dat patiënten erop wijst hun
medicijnen in te nemen en een gesprek over therapietrouw tussen zorgverlener en
patiënt.

Bij de start van het project kiezen de proeftuinen in overleg met Make-It een
aantal interventies uit die passen bij hun dagelijkse praktijk. Tijdens het
implementatieproces kijkt het consortium mee met de proeftuinen en denkt het
mee over oplossingen bij tegenvallers. Na afloop evalueert Make-It de uitkomsten
van acties van de proeftuinen. Bekeken wordt of de interventie het gewenste
effect heeft gehad én waar de proeftuinen zoal tegenaan zijn gelopen tijdens het
implementatietraject. 

Het Make-It consortium is 1 juli gestart met voorbereidingen, zodat de eerste
proeftuinen in de loop van 2020 kunnen starten. Als u interesse heeft en/of
belangstelling heeft om mee te doen als proeftuin, kunt u dat doorgeven via de
knop hieronder.

Partijen consortium
Het Make-It Consortium wordt gecoördineerd door het Nivel en gesubsidieerd
door ZonMw. Het bestaat uit de volgende partijen: het Nivel, Rijksuniversiteit
Groningen, Universiteit Utrecht, Radboudumc, Amsterdam UMC locatie VUmc,
Hogeschool Utrecht, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik en SIR Institute
for Pharmacy Practice and Policy.

INTERESSE IN MAKE-IT PROEFTUINEN DOORGEVEN
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voornaamste werkzaamheden zijn gericht
op de plaatsing van studenten voor de
coschappen. Het is voor mij een uitdaging
om studenten in de apotheek van hun
voorkeur te kunnen plaatsen. Daar
hebben we natuurlijk de apotheken bij
nodig, zowel openbaar als in de
ziekenhuizen.

Om studenten de mogelijkheid te bieden om persoonlijk langs te komen, starten
we bij UPPER vanaf eind augustus met een inloopspreekuur waar ik ook vaak
aanwezig zal zijn. Studenten kunnen daar terecht met vragen rondom de
coschappen. Informatie zoals locatie en tijdstip worden binnenkort bekend
gemaakt op Blackboard.   

Na de zomer hoop ik ook persoonlijk langs te gaan bij verschillende apotheken.
Allereerst om zelf een beeld te krijgen wat onze studenten doen maar ook om
coschapbegeleiders te ontmoeten. Wellicht kan dit bijdragen aan een nog betere
samenwerking.

Even voorstellen:
Claudia van der Sangen
Van wie komen regelmatig de mails met
het verzoek een student te begeleiden bij
een coschap? En wie probeert er voor te
zorgen dat studenten bij de apotheek van
hun voorkeur worden geplaatst? Ik nodig
u uit om kennis te maken met mij, Claudia
van der Sangen.

Sinds 1 december 2017 werk ik met veel
enthousiasme en plezier bij UPPER. Mijn
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