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Kijksluiter, apps voor diabetespatiënten, vergoeding coschapbegeleiders Lees online

 UPPER - onderzoek en stages in de farmaceutische praktijk 

Waarom kan de opleiding Farmacie in Utrecht geen
vergoeding bieden aan coschapbegeleiders?
Met enige regelmaat krijgen wij bij UPPER vragen waarom er geen financiële
vergoeding voor coschapadressen of -begeleiding is. Het eenvoudige antwoord is
dat hier de financiële middelen voor ontbreken. De universiteit (en daarmee de
faculteit en tot slot het departement) krijgt geld van de overheid op basis van
inschrijvingen voor de master, het aantal door studenten behaalde studiepunten
en het aantal uitgereikte diploma’s. Voor medische opleidingen, waaronder
Farmacie, geldt daarbij een hoger tarief, omdat er beroepsgerelateerde scholing
nodig is. Van dit hogere tarief worden bijvoorbeeld het stagebureau UPPER, de
‘apotheekgame’, het communicatieonderwijs en het intensieve tutoraat betaald.
Deze gelden zijn niet bedoeld voor en ook niet toereikend om een vergoeding voor
coschappen te verlenen. Universitair medische centra krijgen daarnaast extra
financiering voor onder andere het financieel compenseren van opleiders (totaal
670 miljoen per jaar). Deze gelden ontvangt de faculteit Bètawetenschappen dus
helaas niet.

Onlangs zijn wij bij het ministerie geweest om dergelijke ondersteuning voor
Farmacie en apothekers te bepleiten. Ook onze coschapbegeleiders steken een
aanzienlijke hoeveelheid tijd in het begeleiden van studenten en op dit punt zou
gelijkheid tussen medische professies het uitgangspunt moeten zijn. Helaas lijkt
het ministerie op dit moment weinig ontvankelijk voor onze argumenten. Wij
zullen nauwlettend in de gaten houden wat wordt besloten over de bekostiging
van het hoger onderwijs, mede naar aanleiding van het advies van de commissie
Van Rijn.

Binnen UPPER wordt al langer nagedacht hoe wij coschapbegeleiders op een
andere manier kunnen ondersteunen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het
(beter) opleiden van coschapbegeleiders, ondersteuning met toegang tot
vakliteratuur,  en het krijgen van accreditatiepunten voor deelname aan
dergelijke bijeenkomsten. Mocht u op dit gebied ideeën of behoeftes hebben, dan

https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/RAVgDXbAstbRUJzysyPF4CV2DnmHF6XAPclT2iuv2Jrsls1-FG5h01KQI4XkMpb7ZTgZSjH1xHk2v5JRD8XVoQ/4PMyb4ebnLXgJk6


 

Resultaten enquête onder apotheken die deelnemen aan
UPPER-onderzoek of coschappen begeleiden
In een eerdere nieuwsbrief hebben we
geschreven over de UPPER-heidag, waarna
een aantal actiepunten zijn geformuleerd
(waaronder het item 'Even voorstellen' in
de digitale nieuwsbrief). Een van de
actiepunten was het inventariseren van
wensen van apotheken. Daarvoor hebben
we een enquête verstuurd naar apotheken
die in de afgelopen paar jaar actief waren
als coschap- of stageapotheek, en aan
apotheken die in de afgelopen paar jaar
hebben meegewerkt aan UPPER-onderzoek. De enquête is ingevuld door 73
apothekers. De samenvatting van de resultaten kunt u via de knop hieronder
downloaden.

LEES HIER DE RESULTATEN

horen wij dat graag! Ondertussen blijven wij ons inspannen om ook voor
apothekers die coschappen begeleiden een financiële compensatie te bepleiten.

STUUR EEN REACTIE

Evaluatie Kijksluiter: uw mening is van belang!
Het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) doet
onderzoek naar de Kijksluiter, een bibliotheek met ongeveer 7.000 animatievideo's
gebaseerd op informatie uit de officiële bijsluiter. Kijksluiter kan patiënten
ondersteunen bij het beter begrijpen van de informatie, en het beter gebruik van
hun geneesmiddelen.

Sinds 2017 kan Kijksluiter aangeboden worden in de apotheek, en heeft inmiddels
een dekkingsgraad van zo'n 80% over alle apotheken in Nederland. Om Kijksluiter
te blijven verbeteren is er behoefte aan een evaluatie. Daarom onderzoekt het
Nivel in opdracht van Stichting Kijksluiter hoe apotheken tegen Kijksluiter
aankijken, of en hoe zij Kijksluiter implementeren en tegen welke barrières zij
mogelijk aanlopen. Hiervoor is een online vragenlijst ontwikkeld, waar u uw
mening en ervaringen kunt aangeven. Wij willen u, als apotheker, vragen om te
helpen met het evalueren van Kijksluiter. Ook als u niet (meer) gebruik maakt van
Kijksluiter kunt u de vragenlijst invullen. U vindt deze hier:
https://enquete.nivel.nl/kijksluiter.

Het invullen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. Uw antwoorden
worden anoniem verwerkt. Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

KIJKSLUITER ENQUÊTE

http://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/qEpviErutLtcXrto5zRrSPL0OIQAuJah631-XDqkSO9ePP352tTuiJ2N_A2EhLq8mIKqipjDUInJOptodYco5w/b6KMeLju3mTpfHA
https://www.uu.nl/sites/default/files/resultaten_enquete_apotheken.pdf
mailto:upper.onderzoek@uu.nl?subject=reactie%20op%20vergoeding%20voor%20coschapbegeleiders
https://www.kijksluiter.nl/
https://enquete.nivel.nl/kijksluiter
https://enquete.nivel.nl/kijksluiter


 

EMMA-studie zoekt
apotheken!
In de afgelopen jaren is veel onderzoek
gedaan naar de effecten van smartphone-
applicaties op zelfmanagement van
diabetes en andere chronische
aandoeningen. Deze
medicatiemanagement apps kunnen
diabetespatiënten ondersteunen om een
gezonde leefstijl te ontwikkelen en hun
therapietrouw te bevorderen. Nu steeds
meer ouderen over een smartphone of
tablet beschikken wordt deze bevinding
steeds relevanter. Omdat het aanbod van
‘medische’ apps in de app-stores zeer
uitgebreid en erg veranderlijk is het voor
zowel patiënten als zorgverleners lastig
om een geschikte app te kiezen: welke
apps zijn nuttig en betrouwbaar?

Om de keuze van een geschikte app te vergemakkelijken is binnen de EMMA-
studie een (online) keuzetool ontwikkeld. Na een eerder uitgevoerde pilot, willen
we deze keuzetool nu in een aantal apotheken verder testen. Het is de bedoeling
dat apotheekmedewerkers de tool samen met diabetespatiënten doorlopen en dat
de patiënt vervolgens een app installeert om het medicatiemanagement
makkelijker te maken. Het streven is dat tussen de 5 en 10 patiënten per
deelnemende apotheek meedoen aan dit onderzoek.

Ibtissam Bokzini, student-assistent bij UPPER, zal ondersteuning bieden in de
apotheek (selectie en uitnodigen van patiënten en doorlopen keuzetool met
apotheekmedewerker).

Heeft u interesse om deel te nemen of wilt u meer informatie over de studie?
Stuur dan een e-mail door op de knop hieronder te klikken.

INTERESSE IN EMMA-STUDIE

Herhaalde oproep aan apothekers:
Invullen SUPPORT-vragenlijst
In het SUPPORT-onderzoek wordt onderzocht of en hoe zelfmanagement van
blaasontsteking door vrouwen kan worden versterkt met ondersteuning van de
apotheek.
Middels een vragenlijst willen we achterhalen 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.

mailto:upper.onderzoek@uu.nl?subject=Interesse%20in%20de%20EMMA-studie


 

Even voorstellen:
Marcel Bouvy
Ik werk al meer dan 25 jaar met veel
plezier in de openbare apotheek.
Weliswaar slechts 1 dag per week. Die dag
houd ik mij vooral bezig met
patiëntenzorg. Ik zorg dat ik altijd een deel
van de dag aan de balie sta en ik houd mij
bezig met complexe farmacotherapie en
medicatiebeoordelingen.

Het werk in de apotheek geeft mij
waardevolle input voor zowel onderwijs
als onderzoek. Zo kan ik regelmatig
aansprekende casuïstiek uit de praktijk in
het onderwijs inbrengen. Recent hebben
wij een subsidie van NWO verworven voor

GA NAAR DE VRAGENLIJST

Vacature beoordeling en toetsing van professionele
vaardigheden voor onderwijskundige of apotheker
Professionals in het werkveld spelen een belangrijke rol in het begeleiden en
beoordelen van studenten tijdens hun coschappen in de openbare apotheek en
ziekenhuisapotheek. Coschapbegeleiders maken hierbij gebruik van een door de
universiteit opgestelde competentiematrix, die onderdeel is van een elektronisch
portfolio. Het invullen van de competentiematrix is echter tijdrovend en
afhankelijk van de interpretatie van de coschapbegeleider. Dit maakt het lastig om
de feedback tussen studenten te vergelijken. Sommige beschrijvingen zijn niet
duidelijk toepasbaar op datgene dat wordt beoordeeld, of individuele feedback
ontbreekt. In dit project moet de validiteit en betrouwbaarheid van de beoordeling
van de coschappen met de competentiematrix worden verbeterd. Hiervoor zoeken
we een onderwijskundige of apotheker (0,5 fte voor 1 jaar). Klik voor meer
informatie op de knop hieronder.

VACATURETEKST

Student gezocht voor onderzoeksproject
Bij de Zorggroep Almere wordt onderzoek gedaan naar risico's op problemen met
geneesmiddelen rondom opname en ontslag in het ziekenhuis. Via de knop
hieronder kun je de volledige tekst lezen en staat contactinformatie.

ONDERZOEKSPROJECT VOOR STUDENT

https://newuppersurvey.science.uu.nl/index.php?r=survey/index&sid=811287&lang=nl
https://www.uu.nl/sites/default/files/project_kwaliteit_toetsing_coschap_0.5_fte_.pdf
https://www.uu.nl/sites/default/files/oproep_onderzoeksproject_risico_op_problemen_met_medicatie_rondom_ziekenhuisopname.pdf


onderzoek naar het gebruik van opiaten in
Nederland. Al jaren geleden viel het mij op

hoe het steeds normaler gevonden werd dat patiënten met chronische
pijnklachten langdurig opiaten gebruikten. In de tijd dat ik net begon in de
apotheek, zat de opiatenkast nog op slot en beheerde de apotheker de sleutel. Nu
probeer ik vaak gesprekken te voeren met gebruikers van opiaten om een idee te
krijgen over hun achtergronden. Binnenkort gaan wij, in het kader van onderzoek,
patienten formeel interviewen.

Op deze manier zie ik telkens kruisbestuiving tussen de praktijk, onderwijs en
onderzoek. Door goede apothekers op te leiden en door onderzoek naar de rol van
de apotheker bij het effectief en veilig gebruik van geneesmiddelen, hoop ik een
bijdrage te leveren aan het mooie vak van apotheker.

Marcel Bouvy is hoogleraar Farmaceutische Patiëntenzorg. Hij werkt 3 dagen aan
de Universiteit Utrecht, 1 dag in Apotheek Vleuten en is lid van het College ter
Beoordeling van Geneesmiddelen. Marcel is examinator voor verschillende
beroepsgerichte vakken in de master, zoals de nieuwe coschappen. Zijn onderzoek
richt zich op veilig en effectief geneesmiddelengebruik. Momenteel is hij onder
andere betrokken bij onderzoek rondom polyfarmacie en deprescribing bij
ouderen, de beschikbaarheid van nierfuncties in de openbare apotheek, verspilling
van geneesmiddelen, morele dilemma’s van apothekers en het voorkomen van
problematisch gebruik van opiaten.

Agenda

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

https://www.escpweb.org/Ljubljana


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.

Aanmelden
E-mailadres wijzigen
Afmelden

Contact

UPPER, Departement
Farmaceutische Wetenschappen
Universiteitsweg 99
3584 CG Utrecht

Eindredactie: Daphne Philbert

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

3 november 2019
NOVA Symposium: 'Vaccineren, onze zorg?!' in Gertrudiskapel: In de
Driehoek,  Utrecht

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

4 december 2019
Informatiebijeenkomst STIP Ronde Therapietrouw living labs (ondersteund
door het Make-It consortium, zie ook vorige nieuwsbrief) in de Jaarbeurs,
Utrecht.
De oproep voor de subsidieronde met alle details wordt op 14 november op
de website van ZonMw gepubliceerd. 

http://universiteitutrecht.m13.mailplus.nl/wpZ9VWY2mkB4-2874-2110345
http://universiteitutrecht.m13.mailplus.nl/wpP6RFHIhmZ2-5355-2110345
http://universiteitutrecht.m13.mailplus.nl/wpUdMqskfgdM-2875-2110345
mailto:upper.onderzoek@uu.nl?subject=Reactie%20op%20UPPER%20nieuwsbrief
https://www.uu.nl/upper
https://www.uu.nl/privacy
https://www.facebook.com/UtrechtUniversity
https://twitter.com/UPPER_UU
https://www.linkedin.com/edu/school?id=15450
https://www.youtube.com/user/UniversiteitUtrecht
http://instagram.com/utrechtuniversity
http://pinterest.com/uniutrecht
https://www.knmp.nl/actueel/agenda/agenda-items/nova-symposium-vaccineren-onze-zorg
https://www.espacomp.eu/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/4-december-2019-informatiebijeenkomst-stip-ronde-therapietrouw-living-labs/?utm_medium=email
https://nieuwsbrief.uu.nl/ct/m13/k1/HUi7WgKgfcr4Pc9IxUrK7Cf8vsCUe1PF6i3HtbpfZHkwaVzFS_Q0oRYRBF_BTQOpQ8rL96MlOtyAiSzDP9CYLQ/MGgZQHAuNvvYc8P
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