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Het belang van feedback in de coschappen

In het onderwijs wordt feedback gebruikt als een belangrijke tool om leren te
stimuleren. Het geeft studenten inzicht in hun eigen leerproces: waar sta ik nu in
verhouding tot de leerdoelen en wat kan ik nog verbeteren. Het is dus van groot
belang voor de ontwikkeling van de student.

Door veel feedbackmomenten tijdens de coschappen in te zetten krijgen
studenten een beter beeld van hun voortgang en worden ze geholpen om het
gewenste niveau te bereiken. Maar dit werkt pas als de feedback effectief wordt
gegeven en als de ontvanger er goed mee om kan gaan.

Om coschapbegeleiders praktische handvatten te bieden en inzichtelijk te maken
welke methodes er kunnen worden toegepast bij het geven van constructieve
feedback, bieden wij kosteloos de cursus ‘Feedback geven is een kunst’ aan die
bestaat uit een e-learning en twee face-to-face bijeenkomsten op de universiteit.
Tijdens deze cursus besteden we ook aandacht aan de randvoorwaarden waaraan
feedback dient te voldoen en het belang van narratieve feedback. Naast
beoordelingen en scores is het namelijk van groot belang dat beoordelaars met
inhoudelijk commentaar toelichten wat er op welke manier verbeterd kan
worden. Alleen een score toekennen zegt immers niet zo veel.

De online feedbacktool Scorion biedt veel ruimte voor het geven van deze
zogenoemde narratieve feedback. Door gebruik te maken van een dergelijke
feedbacktool wordt het feedbackproces efficiënt ingericht en kan het proces van
feedback geven en ontvangen plaats- en tijdonafhankelijk plaatsvinden. De
student kan op elk gewenst moment de verkregen feedback (nogmaals) bekijken
en hier vervolgens mee aan de slag gaan.

De cursus ‘Feedback geven is een kunst’ wordt enkele malen per jaar aangeboden.
Vanwege de grote belangstelling voor deze cursus zullen binnenkort nieuwe
cursusdata worden bekend gemaakt.



Evaluatie van een model voor de rol van
verpleegkundigen in interprofessionele farmaceutische
zorg

De rol van verpleegkundigen in interprofessionele farmaceutische zorg is
onvoldoende transparant en herkenbaar en verschilt tussen Europese landen,
zowel in de klinische praktijk als binnen verpleegkundig onderwijs. Dit verhindert
interprofessionele samenwerking binnen klinische praktijk, onderzoek, onderwijs
en innovatie en uitwisseling van verpleegkundigen en verpleegkunde studenten
binnen Europa.

In een grootschalige internationale studie wordt onderzocht in welke mate een
model voor de rol van verpleegkundigen in interprofessionele farmaceutische zorg
kwaliteitsvol, betrouwbaar en werkbaar is voor apothekers, artsen, en
verpleegkundigen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 14 Europese landen.
Wij willen u uitnodigen om een vragenlijst voor deze studie in te vullen. In de
studie wordt de term farmaceutische gebruikt. Wij willen u ook vragen tijdens het
invullen van de vragenlijst rekening te houden met farmaceutische zorg vanuit het
perspectief van verpleegkundigen ofwel de bijdrage van verpleegkundigen in
zorgverlening aan individuen voor het optimaliseren van medicatiegebruik en het
verbeteren van gezondheidsuitkomsten.

Het betreft een éénmalige digitale vragenlijst die ongeveer 10-12 minuten van uw
tijd vraagt. Bij voorbaat dank voor uw deelname.

VUL HIER DE VRAGENLIJST IN

PCNE symposium

Van 6-8 februari vond in Egmond aan Zee het jaarlijkse symposium van de PCNE
(Pharmaceutical Care Network Europe) plaats. De PCNE is een Europees netwerk
van apothekers die onderzoek doen naar farmaceutische patiëntenzorg.

https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5sEoQPtybwEBev3


In Egmond aan Zee konden deelnemers luisteren naar enkele lezingen over
kwalitatief onderzoek, maar vooral naar veel korte presentaties van collega’s uit
verschillende Europese landen. Tijdens het symposium waren en vier workshops
van ieder drie uur, waarvan er twee konden worden bezocht. Deze hadden als
onderwerp onderzoek naar verschillende vormen van medicatiebeoordeling,
verbeteren van therapietrouw, meten van de kwaliteit van zorg en documenteren
van door apothekers verleende zorg.

De thema’s zijn herkenbaar ook voor praktiserende apothekers. Voor hen is het
interessant om eens wat dieper in te gaan op deze problemen uit de praktijk.
Waarom is het zo lastig om die therapietrouw te verbeteren of die interventies uit
de medicatiebeoordeling daadwerkelijk te implementeren? Daarnaast werd er
onderzoek besproken waar je wellicht minder vaak bij stilstaat. Zoals het enorme
aantal patienten dat medicatie gebruikt die seksuele stoornissen kan geven en de
beperkte aandacht die er voor deze bijwerking is. Of dat er heel veel verschillende
instrumenten zijn om de anticholinerge belasting door geneesmiddelen te bepalen
en dat die geen van allen erg specifiek zijn.

Op de website van de PCNE kunt u nog eens kijken wat u gemist heeft. Volgend
jaar in de eerste week van februari vindt het volgende PCNE symposium plaats in
Basel, Zwitserland. We raden het u van harte aan.

WEBSITE PCNE

Nomineer uw kandidaat voor de Utrecht Award for
Excellence in Pharmacy Practice 2020

Ieder jaar wordt er door het departement Farmaceutische Wetenschappen een
prijs uitgereikt aan een persoon die door de jaren heen excellentie in de
farmaceutische praktijk (even jaren) of in farmaceutisch onderzoek (oneven jaren)
heeft getoond.

Weet u iemand die zeker in aanmerking moet komen voor deze prijs? U kunt nu
iemand nomineren voor de Utrecht Award for Excellence in Pharmacy Practice, die
op 12 juni 2020 wordt uitgereikt. Lees in de informatie achter de knop hieronder
wat u daarvoor moet doen.

OPROEP VOOR NOMINATIES

Aandacht voor het FARM-OP project tijdens de
KNMP regiobijeenkomsten!

Tijdens de vijf KNMP regiobijeenkomsten in februari staat het thema
“Valpreventie” centraal en wordt het Falls-Related Medication use in Older

https://www.pcne.org/conference/27/7th-pcne-working-symposium-2020
https://www.uu.nl/sites/default/files/call_for_nominations_2020.pdf


FARM-OP: Hoe denkt de patiënt over valpreventie?

Vanwege de vergrijzing neemt het aantal
ouderen in Nederland toe, en daarmee
ook het aantal personen dat te maken
krijgt met een val. De gevolgen van een

Patients (FARM-OP) project gepresenteerd door Marcel Bouvy, Ellen Koster en
Marle Gemmeke. Tijdens de interactieve presentatie worden kansen voor
apothekers om meer aan valpreventie te doen geïnventariseerd en gedeeld.

Het FARM-OP project heeft als doel om (openbaar) apothekers ondersteuning te
bieden bij de organisatie van zorg bij valpreventie in apotheken. Vandaar dat de
input van alle openbare apothekers tijdens de presentatie ontzettend waardevol is
voor het onderzoek! Na afloop van de presentatie in de eerste bijeenkomsten,
hebben veel van de aanwezige apothekers al een schriftelijke enquête ingevuld.
Met de resultaten van de enquête kunnen de onderzoekers kennis nemen van de
huidige stand van zaken en de kansen voor apothekers bij de organisatie van
valpreventie. Het FARM-OP project sluit dus nauw aan op de apotheekpraktijk.

Bent u openbaar apotheker en kunt u niet aanwezig zijn bij een van
regiobijeenkomsten of bent u wel geweest maar heeft u de enquête nog niet
ingevuld? Vul dan alsnog de enquête in via de knop hieronder en vul als
onderzoekscode "0" in.
Heeft u onze enquête al ingevuld tijdens de regiobijeenkomst? Alsnog hartelijk
bedankt voor uw medewerking!

VUL HIER DE FARM-OP ENQUÊTE IN

FARM-OP: Onderzoeksstudenten

Drie studenten zijn betrokken bij de verschillende FARM-OP studies die
momenteel lopen: Elke De Vriese (uit Gent), Eline Rodijk en Obaid Janatgol.

https://uppersurvey.science.uu.nl/index.php?r=survey/index&sid=199692&lang=nl


 
val, zoals botbreuken, bloedingen en zelfs
overlijden, kunnen zeer ingrijpend zijn. De
belangrijkste oorzaken voor een
valincident zijn mobiliteitsproblemen en
medicatiegebruik.

Door middel van focusgroepen wil
farmaciestudent Obaid Janatgol meer
inzicht krijgen in de wensen en ideeën van oudere patiënten voor de organisatie
van zorg bij valpreventie vanuit de apotheek. Wat verwachten patiënten van de
apotheek en hebben zij behoefte aan ondersteuning vanuit de apotheek, zodat
hun kans op een val wordt verkleind?
Met behulp van het DobbelFit spel worden deze vragen spelenderwijs onderzocht.

Inmiddels hebben al twee focusgroepen plaatsgevonden met 5-8 patiënten in de
Plesman Apotheek in Amsterdam. Daaruit blijkt dat patiënten die eerder gevallen
zijn gewilliger zijn begeleiding te ontvangen dan patiënten die niet eerder gevallen
zijn. De meeste patiënten hebben vooralsnog een onduidelijk beeld van wat de
apotheek voor ze kan betekenen in valpreventie. Een deel van de patiënten denkt
dat medicatie, die zij al langdurig gebruiken, afgebouwd kan worden en vindt dat
de apotheek daar een rol in heeft. Daarnaast vinden ze dat de apotheker het moet
benoemen als een nieuw medicijn hun valrisico verhoogd en zouden ze
tegelijkertijd adviezen willen krijgen om dit risico te verkleinen.

Het spelen van het DobbelFit spel werd erg gewaardeerd door de patiënten! Ze
vonden het leuk en leerzaam. Sommige nog zeer vitale ouderen die meededen
vonden de oefeningen tijdens het spel onvoldoende intensief om optimaal fit te
blijven.

Er worden nog een aantal focusgroepen uitgevoerd in een andere setting, onder
andere in samenwerkingsverband met een fysiotherapeut.

 

Even voorstellen:
Diane van Wieren
Na ruim 17 jaar onderwijs te hebben
verzorgd binnen de masteropleiding
Farmacie werk ik nu alweer bijna 3 jaar
met veel plezier als stagecoördinator bij
UPPER. Een zeer afwisselende en
uitdagende baan, waarbij iedere dag weer
anders verloopt dan vooraf gepland. Ik
ben verantwoordelijk voor de coördinatie
van de coschappen, de
informatievoorziening aan zowel
studenten als coschapbegeleiders, de



kwaliteit van de opleidingsadressen en
hou me bezig met het coschapbeleid ten
aanzien van de inhoud, opzet en toetsing.
Deze taken voer ik uit in nauwe

samenwerking met mijn collega’s bij UPPER, (praktijk)docenten,
coschapbegeleiders en studenten. Op dit moment is een belangrijk aandachtspunt
voor mij, naast de kwaliteit van de coschapadressen, de kwaliteit van de feedback
die een student ontvangt en de bruikbaarheid en validiteit van de bijbehorende
competentiematrix, waar we zowel in de coschappen als in de cursus professionele
en persoonlijke ontwikkeling (PPO) gebruik van maken. Als examinator van PPO en
als tutor kom ik veelvuldig in aanraking met de beoordeling van competenties via
deze matrix. Tijdens de individuele tutorgesprekken is de feedback verkregen
tijdens de coschappen, en verwerkt in de matrix, een veelvuldig besproken
onderwerp. Daarnaast ben ik lid van de examencommissie van de master
Farmacie, om zo ook de kwaliteit van de toetsing van alle cursussen binnen de
master te kunnen waarborgen.

Ik hoop het komende jaar veel coschapbegeleiders te ontmoeten tijdens hun
deelname aan de cursus feedback, op coschapbegeleidersdagen of door een
persoonlijk bezoek om elkaar (nog) beter te leren kennen en de samenwerking te
intensiveren.

Agenda
Donderdag 9 april
ZonMw-congres Goed Gebruik Geneesmiddelen met als thema
'Geneesmiddelen van nu en voor later' in de Beurs van Berlage, Amsterdam

Dinsdag 12 mei
PRISMA-symposium met als thema 'Met big data naar betere zorg' in De
Eenhoorn, Amersfoort

https://publicaties.zonmw.nl/congres-goed-gebruik-geneesmiddelen-2020-programma/
https://www.knmp.nl/professie/wetenschap/prisma
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