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De gevolgen van COVID-19 voor de cursussen
en coschappen binnen de master Farmacie

Na het bekend worden van de verlenging van de maatregelen ter bestrijding van
het coronavirus COVID-19 is door de universiteit besloten dat al het onderwijs
inclusief toetsing tot het eind van dit studiejaar online gegeven zal worden. Lange
tijd bestond er echter onzekerheid over het al dan niet doorgaan van de
coschappen in de openbare dan wel ziekenhuisfarmacie. 
Al vrij snel nadat de eerste maatregelen in werking traden werd duidelijk dat
coschappen in het ziekenhuis geen optie meer waren. Binnen de ziekenhuizen
heeft (het opschalen van) de primaire zorg voor de patiënten en de veiligheid van
de medewerkers de hoogste prioriteit, waardoor er geen ruimte is voor het
begeleiden van studenten. Daarnaast willen we onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen in het bijdragen aan het indammen van verspreiding
van het virus. Veel van de studenten moeten (ver) met het openbaar vervoer
reizen om de coschapplaats te bereiken en dat is in de huidige situatie niet
gewenst. Dit betekent dat zowel het tweedejaars coschap Klinische farmacie als
het eindcoschap ziekenhuisfarmacie in periode 4 (20 april-26 juni) niet doorgaan.
Wat betreft de openbare farmacie is besloten om het eerstejaars coschap
Polyfarmacie te annuleren. De opzet van dit coschap vergt een strakke planning
van leeractiviteiten wat onder de huidige omstandigheden niet goed realiseerbaar
is. Voor het eindcoschap openbare farmacie lijken er op dit moment wel
mogelijkheden te zijn, mede doordat bij het eindcoschap de leerdoelen dusdanig
geformuleerd kunnen worden dat deze goed inpasbaar zijn in de actuele situatie in
apotheek. Na inventarisatie geven veel apothekers aan wel een student voor dit
coschap te kunnen begeleiden.
 
Van de studenten die in deze periode hun eindcoschap gaan volgen wordt
gevraagd hun verantwoordelijkheid als aanstaand professional te nemen en zich
te houden aan de door de overheid gegeven richtlijnen zoals social distancing en
het thuisblijven wanneer ze zelf of hun medebewoners ziekteverschijnselen
vertonen. Tevens zullen wij alles doen om mogelijke risico’s te beperken.



 

Studenten Farmacie als 'maatjes' voor ouderen
Brede oproep: Kent u iemand die behoefte heeft aan contact?

We blijven in deze periode thuis. Voor veel
ouderen, die niet de afleiding van werk of
gezin hebben, is dit een eenzame periode.
Het kan dan fijn zijn om met iemand te
bellen. Onze studenten kunnen in dit
contact voorzien.
 
Vanaf maandag 20 april starten 24
farmaciestudenten met onze cursus Leren
van de patiënt. Oorspronkelijk zouden we
als onderdeel van de cursus een
'medicatiemaatjes'-traject via apotheken gaan doen, waarbij studenten een aantal
keer op huisbezoek bij een thuiswonende oudere zouden gaan. Gewoon om een
luisterend oor te bieden, maar ook om eventuele problemen rondom medicatie te
inventariseren.
 
Gezien de huidige situatie kan dit nu niet. We willen het maatjes-traject wel graag
in een iets andere vorm door laten gaan, met vooral focus op het sociale contact.
Tijdens de cursus zal iedere student minimaal drie keer telefonisch contact
opnemen met een oudere.

We zijn nog op zoek naar thuiswonende ouderen (die geneesmiddelen gebruiken)
die hier behoefte aan hebben.
Naast het welkome (telefonisch) contact voor de ouderen, levert dit voor de
studenten een leerzame ervaring op. Zij krijgen meer inzicht in de mens achter het
medicijn, en kunnen zich zodoende alsnog verdiepen in het leren van de patiënt.
 
Dus: kent u iemand die hier behoefte aan heeft, vanuit de apotheek of juist uit de
eigen omgeving? Stem dan met diegene af of hij/zij wil meedoen (vraag
toestemming voor deelname en delen van contactgegevens), zodat een student de
oudere kan bellen.
We zullen natuurlijk vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan en vragen alle

Studenten zullen bijvoorbeeld alleen geplaatst worden in apotheken die zij
kunnen bereiken zonder of met minimaal gebruik van openbaar vervoer. Ook
geven wij aan dat vanuit een druk studentenhuis op en neer reizen naar de
coschapapotheek niet is toegestaan.
 
Het annuleren van de eerste- en tweedejaars coschappen zal gevolgen hebben
voor de studenten. Zo zullen we, zodra de verspreiding van het virus onder
controle is, deze studenten alsnog de gemiste cursussen moeten laten volgen,
naast de nieuwe studenten die zich melden en de studenten die door ziekte of
andere omstandigheden gemiste coschapdagen moeten inhalen. Hoe de planning
van de diverse cursussen er voor het volgend studiejaar uit zal zien is een
uitdaging waar we de komende tijd aan moeten werken.
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studenten een geheimhoudingsverklaring te tekenen. De contactgegevens worden
na gebruik tijdens de cursus vernietigd.

Graag horen we het zo snel mogelijk (in verband met de start van de cursus op 20
april) als u ons hierbij kunt helpen!

NEEM CONTACT OP OVER HET MAATJES-TRAJECT

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.

Contact

UPPER, Departement
Farmaceutische Wetenschappen
Universiteitsweg 99
3584 CG Utrecht

Eindredactie: Daphne Philbert

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

Doe mee aan Moreel Beraad met collega-apothekers in
een video-vergadering
Zorgprofessionals ervaren dagelijks morele dilemma’s. In dergelijke situaties is het
niet meteen duidelijk wat het goede en professionele handelen is. Veelal helpen
bestaande professionele standaarden en richtlijnen onvoldoende. Immers, bij
morele dilemma’s hebben alle handelingsopties naast voordelen ook nadelen.
Zorgprofessionals ervaren hierdoor morele stress met als mogelijk gevolg een
negatief effect op de kwaliteit van de zorg. Het is daarom van belang dat
zorgverleners morele dilemma’s het hoofd kunnen bieden. Moreel beraad kan
daarbij ondersteunen.

Moreel beraad is in Nederland nog niet beschikbaar voor openbaar apothekers.
Aangezien ook apothekers morele dilemma’s ervaren in hun dagelijkse
farmaceutische zorgpraktijk zou moreel beraad apothekers kunnen ondersteunen
in de omgang met morele dilemma’s.

Heeft u interesse om deel te nemen aan een moreel beraad in een video-
vergadering met 5 tot 8 deelnemende apothekers?

Aanmelden kan tot uiterlijk 17 april 2020.
Lees hier de informatiefolder. Het beraad vindt plaats in het kader van
promotieonderzoek naar de professionaliteit van de openbaar apotheker.
Er zullen maximaal vijf moreel beraden worden gehouden tussen 28 april en
eind mei 2020.

LEES DE INFORMATIEFOLDER

mailto:upper.onderzoek@uu.nl?subject=maatjes-traject
mailto:upper.onderzoek@uu.nl?subject=Reactie%20op%20UPPER%20nieuwsbrief
https://www.uu.nl/upper
https://www.uu.nl/sites/default/files/informatiefolder_moreel_beraad_in_een_video-vergadering_via_uu_nieuwsbrief_april_2020_def.pdf
https://www.uu.nl/sites/default/files/informatiefolder_moreel_beraad_in_een_video-vergadering_via_uu_nieuwsbrief_april_2020_def.pdf


Aanmelden
E-mailadres wijzigen
Afmelden

Privacybeleid

http://universiteitutrecht.m13.mailplus.nl/wpZ9VWY2mkB4-2874-2110345
http://universiteitutrecht.m13.mailplus.nl/wpP6RFHIhmZ2-5355-2110345
http://universiteitutrecht.m13.mailplus.nl/wpUdMqskfgdM-2875-2110345
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

	nieuwsbrief.uu.nl
	Universiteit Utrecht Corporate


