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 UPPER - onderzoek en stages in de farmaceutische praktijk 

Interventienet.nl:
Geëvalueerde therapietrouwinterventies op 1 plek
Het Nivel, Radboudumc en de Sint Maartenskliniek hebben Interventienet.nl
ontwikkeld. Deze website is dé vindplaats voor interventies die gericht zijn op het
verbeteren van therapietrouw aan (chronische) medicatie. Met dit overzicht
ondersteunt de website een ieder die aan de slag wil met therapietrouw.
 
Dien nu je interventie in!
De website kan nu aangevuld worden met interventies. We willen iedereen die een
therapietrouw interventie heeft ontwikkeld en geëvalueerd uitnodigen om deze in
te dienen op https://interventienet.nl. Dat kan via een door experts opgesteld
formulier dat op de website te vinden is. Voor elke interventie wordt gevraagd te
beschrijven: de inhoud van de interventie, de implementeerbaarheid in de praktijk
en het onderzoek waarmee de effectiviteit is geëvalueerd. Het ingevulde formulier
wordt bekeken door het Interventienet-team en na goedkeuring online gezet.
 
Waarom?
Elke ingediende interventie krijgt een plek op dit landelijk platform en kan mede
praktijk- en onderzoekscollega’s inspireren om therapietrouw aan te pakken.
Bovendien is elke interventie op de website vindbaar en te gebruiken door de
proeftuinen die met therapietrouw aan de slag gaan onder begeleiding van het
Make-It consortium. 
 
Alvast dank namens het Interventienet-team:
Dr. Marcia Vervloet (Nivel), dr. Charlotte Bekker (Radboudumc), dr. Bart van den
Bemt (Sint Maartenskliniek/Radboudumc), prof. dr. Liset van Dijk (Nivel/RuG).

INTERVENTIENET.NL

https://interventienet.nl/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/innovatie-in-de-zorg/programmas/project-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/make-it-medication-adherence-knowledge-expertise-and-implementation-taskforce/
https://interventienet.nl/


Per jaar komen bijna 800.000 vrouwen een
of meer keren in de apotheek voor een
antibioticum. Uit eerder onderzoek blijkt
dat vrouwen vaak niet weten hoe ze een
blaasontsteking kunnen voorkomen of zelf
zonder antibioticum kunnen behandelen.
Onderzoek onder huisartsen liet zijn dat
70% van de huisartsen van mening is dat
apothekers een rol kunnen spelen bij
voorlichting over preventie van
blaasontsteking en zelfzorg.

In het SUPPORT-onderzoek wordt
onderzocht of en hoe zelfmanagement van
blaasontsteking door vrouwen kan
worden versterkt met ondersteuning van
de apotheek.

Een vragenlijst is ontwikkeld om te
onderzoeken wat apothekers als
randvoorwaarden voor een gesprek over
preventie zien en hoe het in de apotheek
georganiseerd zou kunnen worden. Het
invullen van de vragenlijst kost maximaal
10 minuten.

Wilt u hier aan meewerken? Via de knop
hieronder komt u bij de vragenlijst. 

SUPPORT VRAGENLIJST

SUPPORT: Onderzoek naar versterking zelfmanagement
van blaasontsteking

Patient Innovation Award
U kunt nog tot 15 september uw stem uitbrengen op uw favoriete
zorginnovatie!
Bekijk op de website (via de knop hieronder) de filmpjes van de drie
finalisten.

PATIENT INNOVATION AWARD

Inloopspreekuur coschap/stage voor studenten
Heb je vragen over coschappen/stages in de apotheek? Dan kun je elke woensdag
tussen 12:00 - 14:00 langskomen in kamer 1.10 in het Minnaertgebouw.

https://newuppersurvey.science.uu.nl/index.php?r=survey/index&sid=811287&lang=nl
https://www.roche.nl/nl/Waar-werken-we-aan/Patienten-en-naasten/Patient-Innovation-Award.html


 

Aanvragen coschap/stage
alleen nog digitaal
In dit digitale tijdperk gaan we vanaf nu de
aanvragen om een student te begeleiden
bij een coschap of stage alleen nog maar
per e-mail versturen. Als u voor uw
organisatie toch een papieren bevestiging
wenst kunt u dit bespreken met de
student. Er kan dan bijvoorbeeld een
coschap- of stageovereenkomst getekend
worden.

Om te zorgen dat de aanvraag bij de juiste persoon terecht komt, willen we u
vragen om wijzigingen zoals contactpersoon en e-mailadres z.s.m. aan ons door te
geven.

De aanvragen worden automatisch verstuurd vanuit ons registratiesysteem
UPStage met als afzender ‘UPPER Stagebureau’ (upper.stage@uu.nl). Het kan
voorkomen dat de mail in uw SPAM-mailbox terecht komt.

 

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.

Contact

UPPER, Departement
Farmaceutische Wetenschappen
Universiteitsweg 99
3584 CG Utrecht

Agenda
8 oktober 2019
KNMP Najaarscongres met als thema 'Langer thuis' in het Beatrix Theater
Utrecht

23-25 oktober 2019
ESCP Symposium met als thema 'The Digital Revolution: Supporting clinical
pharmacy through e-health, digital support systems, big data and more' in
Ljubljana, Slovenië

21-23 november 2019
ESPACOMP conference met focus op digital health and patient
empowerment, in Porto, Portugal

https://www.knmp.nl/actueel/agenda/agenda-items/knmp-najaarscongres-2019
https://www.escpweb.org/Ljubljana
https://www.espacomp.eu/


For non-Dutch speakers:
You can unsubscribe from this newsletter by using
the 'Afmelden' button below.

Aanmelden
E-mailadres wijzigen
Afmelden

Eindredactie: Daphne Philbert

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