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prisma symposium 2015 in het teken van e-health

De Stichting PRaktijkonderzoek 
In Samenwerking Met Apothekers 
– prisma – draagt sinds 2000 met 
jaarlijkse symposia wetenschappelijk 
praktijkonderzoek uit van openbare, 
poliklinische en ziekenhuisapothekers 
in Nederland en België. Hiermee 
biedt prisma een breed platform en 
netwerk voor farmaceutisch praktijk-
onderzoek.

Programma
Tijdens de plenaire ochtendsessie 
zal Lucien Engelen, directeur van 
het REshape Innovation Center aan 
het Radboudumc in Nijmegen, voor-
beelden van innovatief gebruik van 
technologie in de gezondheidszorg 
laten zien. Vervolgens spreekt Willem 
Jan van den Heuvel, hoogleraar in-
formatiesystemen aan de Universiteit 
Tilburg, over ontwikkelingen op het 
gebied van persoonsgerichte ‘e-care’ 
voor astmapatiënten.
Dan is het woord aan de praktijkon-
derzoekers zelf: in meerdere parallel-
sessies kunnen zij de uitkomsten van 
hun onderzoek presenteren. Dat zal 
niet altijd over e-health gaan, maar het 
betreft zeer afwisselende onderwerpen 
die voor apothekers met verschillende 
achtergronden interessant zijn.

Onderzoek & netwerk
Vorig jaar werden meer dan zestig pro-
jecten uit de farmaceutische praktijk 
gepresenteerd over doelmatigheid, de 
rol van de apotheker, medicatiebeoor-
deling, studies naar geneesmiddelge-
bruik, medicatieveiligheid, onderwijs, 
communicatie, farmacotherapie en 
therapietrouw. Na elke presentatie was 

er gelegenheid voor discussie.
Niet zelden werd hier contact gelegd 
tussen onderzoekers en apothekers 
uit de praktijk die op hetzelfde terrein 
bezig zijn. Uit die uitwisseling kun-
nen nieuwe ideeën voor onderzoek 
of implementatie in de eigen praktijk 
ontstaan. Dit jaar wordt ook aan fabri-
kanten de mogelijkheid geboden een 
technologische innovatie te presente-
ren, bedoeld voor de farmaceutische 
praktijk.

Parels
Bij het stimuleren van goed onderzoek 
hoort het streven naar excellentie. 
Daarom worden uitstekende publi-
caties, proefschriften en presentaties 
beloond. Dit jaar wordt de prisma- 

publicatieprijs uitgereikt voor de beste 
publicatie van farmaceutisch praktijk-
onderzoek in een internationaal peer 
reviewed-tijdschrift.
Ook de driejaarlijkse prisma-proef-
schriftprijs is dit jaar aan de beurt voor 
promoties die tussen 2012 en 2014 
zijn afgerond. 
Ten slotte worden alle ingediende ab-
stracts beoordeeld. De beste abstracts 
verschijnen in het PW Wetenschappelijk 
Platform. Aan het einde van de dag 
wordt de beste presentator van de dag 
gelauwerd.  

In het bestuur van prisma hebben zitting: Katja 

Taxis, Marcel Bouvy, Jacqueline Hugtenburg, 

Michiel Duyvendak, Loes Visser en Martina 

Teichert.

Apps, pills & bytes

Auteur Martina Teichert

De farmaceutische patiëntenzorg van de toekomst zal 
steeds meer gebruikmaken van informatietechnologie. 
Daarover gaat het jaarlijkse prisma symposium, met 
deze keer de naam Apps, pills & bytes, dat op 19 mei 
plaatsvindt in Amersfoort

Aanmelden tot 14 mei

Aanmelden voor het symposium kan 
via www.knmp.nl/prisma tot 14 mei 
2015. Het symposium is geaccrediteerd 
voor openbaar apothekers en zieken-
huisapothekers. Presentatoren van ab-
stracts zijn welkom voor een geredu-
ceerd tarief. Dit symposium wordt mede 
mogelijk gemaakt door de knmp, msd en 
GlaxoSmithKline.
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