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Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief informatie over het internationale symposium Gaming & Big Data,
het skills lab Farmacie,  veranderingen in de toetsing van het opleidingsklimaat in
opleidingsapotheken en het convenant Medicijnresten. Ook stellen drie nieuwe
collega's zich aan u voor.

Wij wensen u fijne kerstdagen
en een mooi 2020

Gaming and big data:
back to the future in pharmacy?

Internationaal Symposium
Groningen Research Institute of Pharmacy

20 maart 2020

Op 20 maart organiseren wij een symposium ter ere van het 20 jarig bestaan
van GIMMICS en onze apotheekdatabase IADB.nl.

GIMMICS
GIMMICS is de apotheekgame voor Groningse farmacie studenten in het het
laatste jaar van hun studie. Het werd geïntroduceerd in het curriculum in
1999. Honderden Nederlandse apotheekstudenten zijn getraind in dit spel.
Ook hebben zes andere universiteiten verspreid over de hele wereld de
apotheekgame overgenomen in hun opleiding. Op 20 maart vieren we dit,
delen inzichten delen en kijken naar de toekomst kijken met de vraag hoe
we de apothekers van 2030 kunnen trainen in ons nieuw op te zetten skills
lab (zie hieronder).

IADB.nl
De apotheekdatabase IADB.nl is opgericht in samenwerking met een handvol apothekers in de regio Groningen in
1998. Tegenwoordig breidt IADB.nl zich steeds verder uit en heeft anno 2019 data van meer dan 70 apotheken uit
Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland, Overijssel en Flevoland. Meer dan 20 jaar het geneesmiddelengebruik van
ongeveer 1,7 miljoen mensen over de tijd te kunnen volgen (180 miljoen recepten) is wereldwijd uniek. IABD.nl wordt
ook gekoppeld met andere gerenommeerde databases. Twintig mensen gebruikten de data voor hun proefschrift en
er verschenen honderden internationale artikelen op basis van IADB.nl.

Kom ook!
Vier met ons GIMMICs en IABD.nl die zoveel apothekers in Nederland en wereldwijd hebben gediend! Geniet van een
afwisselende dag met key-notes, met workshops zowel in het Nederlands als in het Engels, en praat bij met vrienden
en collega's! Er wordt accreditatie aangevraagd voor Nederlandse apothekers.

Vragen? Neem contact op met:
Felicia de Koning, symposium2020@rug.nl/ 050-3637825
Namens de eenheid PharmacoTherapie, -Epidemiology & -Economics en het organiserende team Prof. dr. Katja Taxis,
dr. Nynke Schuiling-Veninga & drs Claudia Dantuma hopen we velen van jullie te mogen verwelkomen!

Prof. dr. Eelko Hak

Skills lab Farmacie
Het gaat een levendig, duurzaam en gastvrij stadsplein worden voor onderwijs, onderzoek, cultuur, sport en
ontspanning: de noordentree van de Healthy Ageing Campus. Namens de RUG en het UMCG hebben Sibrand
Poppema en Jos Aartsen op dinsdag 26 juni 2018 een hoofdlijnenakkoord ondertekend over de ontwikkeling van
het gebied rondom de Antonius Deusinglaan. Rondom (0) een dynamisch stadsplein gaat de RUG bouwen aan
(1) een groot onderwijscentrum voor met name Farmacie en Medische Wetenschappen,
(2) een locatie voor het University College Groningen en
(3) het cultureel studentencentrum Usva (gedeelte van UCF blijft staan).
Daarnaast is er voldoende ruimte voor (4 & 5) toekomstige ontwikkelplannen van het UMCG.

Naast de nieuwbouw krijgt het terrein van zo’n 27.000 m2 een aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte
met een open verbinding naar de binnenstad. Centraal in het ontwikkelplan staat de realisatie van een dynamisch
en autovrij stadsplein met daaromheen de gebouwen. Op de begane grond (de plint) van deze gebouwen is ruimte
voor horeca en retail. Dit is allemaal vastgelegd in een Ruimtelijk Masterplan. Een hoogwaardig OV-knooppunt
wordt tussen nu en eind 2020 gefaseerd aangelegd om te zorgen voor een goede bereikbaarheid.

Onderwijscentrum
In de geplande nieuwe en moderne onderwijsruimtes op de campus zullen met name studenten farmacie en
geneeskunde hun colleges volgen. Dit onderwijsgebouw van zo’n 9.000 m2 verrijst naast het ERIBA-gebouw, in de
buurt van het nieuwe Protonentherapiecentrum van het UMCG.

Skillslab Farmacie
Voor de Farmacie studenten werken we aan de ontwikkeling van een Skillslab in het onderwijscentrum. Het
Skillslab is een “Dry-Lab” dat gebruikt gaat worden voor het trainen van vaardigheden die apothekers nodig
hebben voor nu en in de toekomst. Hierbij denken we aan de inrichting van 6 moderne apotheken waar we
vaardigheden als communicatie, samenwerking en leiderschap kunnen trainen. Daarnaast is er een ruimte voor
het oefenen van praktische handelingen zoals vaccineren, zelftesten, inhalatie instructies etc. Uiteraard denken we
ook aan een ruimte geschikt voor multidisciplinair overleg en aan een “apothekerslandschap” om deze ruimtes te
verbinden. Omdat het gebouw minimaal 40 jaar dienst moet doen, brainstormen we over de toekomst van de
apotheek/apotheker. Hierbij denken we aan een wellness environment voor de patiënt in een multifunctioneel
centrum en/of juist behandeling thuis (een woonkamer met wearables, sensoren etc). Big data, AI en PGO komen
eraan dus dan is de patiënt in the lead. In combinatie met technische zaken behandel/coach je de patiënt.
Hieronder een impressie van de ideeën tot nu toe.

Middels een paneldiscussie willen we deze ruimte verder vorm gaan geven. Heeft u ideeën en wilt u graag
meedenken met ons dan kunt u een mail sturen naar: a.postuma@rug.nl (onder vermelding van skillslab).

Ik nodig u graag uit!
Namens de afdeling FTEE, met vriendelijke groeten, Claudia Dantuma-Wering, docent-apotheker

Toetsing opleidingsklimaat in
opleidingsapotheken

Bericht van het stagebureau

Samen met vertegenwoordigers van de Masteropleidingen Farmacie in Utrecht en Leiden en van de
vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist van de KNMP hebben we regelmatig landelijk
overleg over het opleidingsklimaat in apotheken. Het opleidingsklimaat geeft informatie over de
beschikbaarheid van de opleider en de kwaliteit van de begeleiding, de beschikbare faciliteiten en
de atmosfeer in de opleidingsapotheek.

Op dit moment werken we aan een lijst met criteria waar de opleidingsapotheken en opleiders aan
moeten voldoen om de kwaliteit van opleiden in de apotheek te waarborgen. Daarnaast
ontwikkelen we samen een vragenlijst om het opleidingsklimaat in de stage-apotheken in kaart te
brengen. Deze vragenlijst zal worden afgenomen bij studenten na het afronden van hun stage.
In de toekomst worden aan de uitkomsten van deze evaluaties consequenties verbonden. Als een
opleider niet de gewenste voorwaarden kan scheppen voor een goed opleidingsklimaat, zullen we
op bezoek gaan bij de opleider en in gesprek gaan. Op basis daarvan zullen afspraken worden
gemaakt ter verbetering van het opleidingsklimaat. Het kan ook zijn dat er n.a.v. de
studentenevaluatie en het daaropvolgende gesprek besloten wordt om de apotheek uit het
stagebestand te halen. De gezamenlijke uitkomsten van de vragenlijsten worden op termijn
anoniem gebruikt voor landelijk onderzoek naar het opleidingsklimaat in apotheken.

Met deze nieuwe procedures om het opleidingsklimaat te meten verwachten we dat de kwaliteit van
het opleiden van apothekers in de praktijk zal verbeteren en dat er minder verschillen per apotheek
zullen zijn in aanpak en begeleiding.

Via de Nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Yael Benjamins, docent stages en Professioneel en Academisch Handelen

Farmacie Groningen ondertekent
convenant Medicijnresten

Op 12 november ondertekende prof Eelko Hak namens GRIP-RUG tezamen met 20 andere partijen waaronder UMCG, GGD,
waterzuiveringsbedrijven en GAV het convenant Medicijnresten.
Het ‘Netwerk Medicijnresten Noord-Nederland’ heeft het volgende overwogen:

In Nederland komt op jaarbasis zo’n 140 ton medicijnresten in het oppervlaktewater terecht, ondanks de vele
maatregelen die genomen worden om het rioolwater in Nederland te zuiveren (RIVM, 2016);
Deze stoffen kunnen een grote impact hebben op het ecosysteem en op de drinkwaterwinning;
Het medicijngebruik neemt naar verwachting toe als gevolg van de vergrijzing;
Het Ministerie van I&W heeft de zogenaamde ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’ inclusief uitvoeringsprogramma
opgezet om samen met alle stakeholders de hoeveelheid medicijnresten in water te verminderen;
Hoe gezonder mensen oud worden, hoe lager het medicijngebruik zal zijn.

Deze overwegingen hebben geleid tot de volgende voorstellen:
Een netwerk te vormen om samenwerking (in de keten en tussen regio’s) in Noord-Nederland te versterken en
kennisuitwisseling te vergemakkelijken;
Concrete pilots en projecten op te starten die bijdragen aan de vermindering van medicijnresten in afvalwater en ‘meer
gezonde jaren’ in Noord-Nederland;
Beschikbare kennis en data bij elkaar te brengen om een beter inzicht te krijgen in de bronnen en effecten van
medicijnresten in het water en hoe deze eruit te kunnen halen;
Geconstateerde knelpunten en mogelijke oplossingen vast te stellen en deze onder de aandacht te brengen van partijen
die hier invloed op uit kunnen oefenen op regionaal, nationaal en internationaal niveau;
De voortgang en mate van doelbereiking minimaal jaarlijks met elkaar te delen.

De afdeling FTEE zal zich de
komende jaren inzetten om
de rol van medicijnresten
beter te onderzoeken en
toekomstige apothekers te
doceren hierover. We hopen
natuurlijk ook van harte op
samenwerking met de
apothekers in onze regio!
Heeft u een goed idee om
medicijnafval aan te pakken
of heeft u een idee om te
onderzoeken, laat u ons dat
weten via a.postuma@rug.nl
edit

Doe mee met onderzoek naar Kijksluiter

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 hebben we een online vragenlijst ontwikkeld, waar
u uw mening en ervaringen kunt aangeven. Wij willen u, als apotheker,
vragen om ons 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. Wij willen u alvast hartelijk
bedanken voor uw deelname!

prof. dr. Liset van Dijk, Nivel / RuG

Save the date PRISMA:
Met big data naar betere zorg

Dit is het onderwerp van het jaarlijks symposium van stichting PRISMA (Praktijk Research In
Samenwerking Met Apothekers) in Amersfoort, op dinsdag 12 mei 2020.

In de ochtend spreekt prof dr RMC Herings, Professor in Pharmaco-epidemiology and Healthcare
Optimization, Amsterdam UMC, over de mogelijkheden om big data in te zetten voor de
farmaceutische zorg. Hij zal laten zien hoe risicomodellen gebaseerd op data ontwikkeld worden, om
patiënten op te sporen die intensievere farmaceutische zorg nodig hebben. Aansluitend gaat dr
Claudia Rijcken, apotheker en oprichter van start-up pharmacare.ai, een beeld schetsen van de
digitale farmaceutische patiëntenzorg van de toekomst en de impact die digitale zorgoplossingen op
de apotheekpraktijk hebben.

In aansluitende parallelsessies hebben farmaceutisch praktijkonderzoekers uit België en Nederland
de mogelijkheid hun eigen onderzoek te presenteren. Heeft u een praktijkonderzoeksproject
uitgevoerd en wilt u uw wetenschappelijke inzichten delen met uw collega’s? Dien dan voor 31 maart
2019 een abstract in via prisma@knmp.nl.
Meer informatie over PRISMA: www.knmp.nl/professie/wetenschap/prisma

Prof dr Katja Taxis, hoogleraar farmacotherapie en klinische farmacie, RUG en voorzitter stichting
PRISMA

Even voorstellen: Talitha Feenstra

Graag stel ik me bij deze voor als nieuwe medewerker bij PTEE. Ik ben Talitha Feenstra, en werk vanaf
1 juni jongstleden als adjunct hoogleraar Pharmaco-economie bij de afdeling. In mijn onderzoek
streef ik naar leren van de praktijk en aandacht voor de methode en theorie.

Economische evaluatie
Daarbij passen mijn nevenfuncties: ik werk 1 dag in de week op het RIVM bij de afdeling voeding,
preventie en zorgonderzoek. En ik zit in de wetenschappelijke adviesraad van het Zorginstituut. Dat
betekent dat ik, met collega-adviesraadleden, de farmaco-economen van het Zorginstituut adviseer
over nieuwe vergoedingsdossiers. Dit betreft medicijnen die voor vergoeding vanuit het basispakket
in aanmerking willen komen, of in de sluis geplaatste specialitees. We beoordelen de kosten-
effectiviteitsberekeningen in het dossier en de budgetimpact-analyse. In mijn onderzoek richt ik me
vooral op de economische evaluatie (kosten-effectiviteitsanalyse) van “precision medicine”, oftewel
het steeds beter op het individu toespitsen van medicijnen en andere behandelingen. Voor ons
gezondheidseconomen is dat een uitdaging, omdat we uitgingen van de gemiddelde patiënt.

Onderzoeksprojecten
Momenteel heb ik grote onderzoeksprojecten lopen op het gebied van Diabetes Mellitus (2
promovendi) en in de GGZ (2 promovendi). Bij Diabetes gaat het in diverse projecten om de evaluatie
van precision medicine, in nauwe samenwerking met onderzoekers uit Amsterdam, Oxford en Turijn
(https://imi-rhapsody.eu/), en in ons eigen UMCG
(https://www.umcg.nl/EN/corporate/Departments/prominent/Paginas/default.aspx) .
Bij de GGZ gaat het om een project waarbij in het Noorden de instellingen voor specialistische GGZ
samenwerken met zorggebruikers, zorgverzekeraars en de afdeling Psychiatrie van het UMCG, om de
kwaliteit en efficiëntie van de zorg te verbeteren, op basis van gegevens uit de praktijk
(https://www.improve-nl.nl/) . Daarnaast begeleid ik promovendi die onderzoek doen naar
Tabaksontmoedigingsbeleid in Mongolië en naar gebruik van volksgezondheidssimulatiemodellen in
de regio, met regio-specifieke data. Ook leid ik een project voor het Zorginstituut om mogelijke
verbeteringen te verkennen in de organisatie en ontwikkeling van simulatiemodellen die gebruikt
worden in economische evaluaties.

In het verleden heb ik me bezig gehouden met onder andere de multidisciplinaire richtlijn
polyfarmacie, het ontwikkelen van een instrument voor modelvalidatie en met de richtlijn
gezondheidseconomische evaluaties.
Tenslotte verzorg ik het onderwijs in de farmacoeconomie binnen de studie farmacie en voor
promovendi.

Meer weten?
Wie nog meer wil weten kan mijn webpagina bezoeken (https://www.rug.nl/staff/t.l.feenstra/) , of
mailen: t.l.feenstra@rug.nl

Even voorstellen: Rabab Tarasse

Ik ben sinds 1 oktober 2019 in dienst bij de Rijksuniversiteit Groningen als docent-apotheker. In 2015
ben ik afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen voor de studie farmacie en ben ik gelijk aan de
slag gegaan als apotheker. Ik ben verhuisd naar Rotterdam en ben ik begonnen met mijn eerste baan
als tweede apotheker in Zevenbergen (Brabant). Hier heb ik 2,5 jaar met veel plezier gewerkt en heb ik
mijn specialisme tot openbare apotheker behaald. Na het afronden van mijn specialisme heb ik 1,5
jaar gewerkt als beherend apotheker in Dordrecht.

Afgelopen zomer ben ik weer terug verhuisd naar het noorden en ben ik op zoek gegaan naar een
baan in Groningen. Per toeval zag ik een leuke vacature op de universiteit als docent-apotheker. Het
leek mij een hele leuke uitdaging om als docent aan het werk te gaan en weer terug te zijn in mijn
vertrouwde omgeving op de faculteit. Ik ben betrokken bij de vakken farmacotherapie, stage O
(openbare apotheek stage) en GIMMICS (Groningen Institute Model for Management in Care).

Als jonge apotheker vind ik het erg belangrijk dat de vakken tijdens de master goed aansluiten op de
praktijk. Met mijn praktijkervaring en enthousiasme kan ik de studenten goed voorbereiden als
toekomstige apothekers. Daarnaast ga ik volgend jaar het BKO-traject (Basis Kwalifcatie Onderwijs
voor professionalisering van docenten) volgen.

Even voorstellen: Liset van Dijk

Mijn naam is Liset van Dijk. Ik werk sinds augustus 2018 als bijzonder hoogleraar Farmaceutisch
zorgonderzoek in Groningen. Daarnaast werk ik als programmaleider Farmaceutische zorg bij het
Nivel in Utrecht (sinds 1999). Ik woon in Amsterdam. Ik ben opgeleid aan Wageningen Universiteit
(WUR) en gepromoveerd in de sociologie aan de Universiteit Utrecht (UU). Direct na mijn promotie
ben ik een jaar visiting scholar geweest aan de University of Arizona en de University of Michigan
(1995). Na ruim drie jaar werkzaam te zijn geweest aan de UU en WUR ben ik naar het Nivel gegaan,
waar ik nu dus nog steeds werk. Ik ben bestuurslid van het Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel,
past president van ESPACOMP, de international organisatie voor therapietrouw onderzoek (president
tot december 2019) en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de KNMP.

Farmaceutische zorg
In mijn onderzoek kijk ik naar de hele keten van de farmaceutische zorg. Hoe schrijven artsen
geneesmiddelen voor? Wat doen apothekers bij het afleveren en hoe gebruiken patiënten de
geneesmiddelen? Wat voor invloed heeft het beleid daarop? De meeste voldoening haal ik uit het
bedenken van nieuwe oplossingen en uit samenwerken met andere onderzoekers en veldpartijen.

Therapietrouw
Mijn belangrijkste onderzoeksinteresses zijn therapietrouw, farmaceutische patiëntenzorg,
communicatie, geneesmiddelengebruik, en beleidsevaluatie. Momenteel leid ik bijvoorbeeld het
Make-It consortium dat verspreid over het land, vier tot acht zogenaamde ‘proeftuinen
Therapietrouw’ gaat begeleiden. 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 in de dagelijkse praktijk te bevorderen en gebruiken hiervoor
interventies en innovaties die al eerder zijn getest. Daarnaast begeleid ik acht promovendi, op
uiteenlopende onderwerpen, waaronder communicatie in de apotheek, het gebruik van opioïden,
implementatie van therapietrouwinterventies en implementatie van de ziektelastmeter.

ANNA en MAECON
In Groningen ben ik betrokken bij het onderwijs op het gebied van Farmaceutische Patiëntenzorg.
Ook denk ik mee over het nieuwe Skills Lab en met ANNA (Academisch Netwerk Noordelijke
Apotheken). Ik ben mede-coördinator van MAECON, het Medication Adherence Expertise Center of
the northern Netherlands, een expertisecentrum van het UMCG en de RuG om via onderwijs,
onderzoek en zorg patiënten te ondersteunen in hun geneesmiddelengebruik.

Het bevalt me tot nu toe erg goed in Groningen en ik hoop zowel in het onderwijs als het onderzoek
een bijdrage te kunnen leveren aan goede farmaceutische patiëntenzorg.


