Aioto vacature (UM): Medicatie-reviews bij patiënten met polyfarmacie in de huisartspraktijk
Bij de Huisartsopleiding en vakgroep Huisartsgeneeskunde Universiteit Maastricht zijn we op zoek
naar een AIOTHO/AIOTO voor een studie naar Medicatie-reviews bij patiënten met polyfarmacie in
de huisartspraktijk. Polyfarmacie wordt geassocieerd met onjuist voorschrijven van medicatie,
therapie-ontrouw, bijwerkingen, ongeplande ziekenhuisopnames en sterfte. Om deze potentiële
gevaren te reduceren is in 2012 de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie opgesteld. In 2019 is
daaraan een nieuwe Module Medicatiebeoordeling toegevoegd en in 2020 Module Minderen en
stoppen van medicatie.
Het doel van de studie is om handvatten te ontwikkelen voor huisartsen om gezamenlijke
besluitvorming en patiëntvoorkeuren beter te integreren in medicatiereviews in de eerste lijn. We
gebruiken hiervoor verschillende onderzoeksmethoden.
1. Een scoping review van nationale polyfarmacie-richtlijnen om inzicht te krijgen in
internationale aanbevelingen en de rol van patiënten voorkeuren bij medicatie reviews.
2. Een online survey studie onder Nederlandse huisartsen over de behoeften en mogelijkheden
die huisartsen hebben om medicatiereviews volgens de richtlijn uit te voeren en daarin
patiëntvoorkeuren mee te nemen (data is inmiddels verzameld).
3. Analyse van bestaande gegevens over medicatie gebruik van 774 patiënten met polyfarmacie
om te kijken hoe vaak voorgestelde medicatiewijzigingen geïmplementeerd worden.
4. Diepte-interviews onder huisartsen over ervaren barrières rondom de implementatie van de
polyfarmacie richtlijnen.
Dit project is het vervolg op een eerder, niet afgerond, AIOTHO/AIOTO project. De meeste data is al
verzameld, het leent zich daarom goed om uitgevoerd te worden in combinatie met de
huisartsenopleiding. Bij dit project wordt de AIOTHO/AIOTO ondersteund door onderzoekers
(huisarts, farmacoloog, epidemioloog en gedragswetenschapper) die met dit soort analyses ervaring
hebben en de verschillende inhoudsdeskundigen van de afdeling Huisartsgeneeskunde in Maastricht
maar ook van het Institute of General Practice, Goethe-Universität / Goethe Universiteit en de
afdeling Klinische Farmacie ＆ Farmacologie, Universiteit van Groningen. De analyses worden
ondersteund door een statisticus en onderzoeksassistent.
De functie
Een AIOTHO/AIOTO-positie bij de Universiteit Maastricht
(https://www.huisartsgeneeskundemaastricht.nl/huisartsopleiding/aiotho/). Een AIOTHO/AIOTO
traject duurt ongeveer 6 jaar: 3 jaar opleiding en 3 jaar onderzoek. Elke AIOTHO heeft zijn eigen
onderzoeks- en opleidingstraject. Het opleidingsdeel betreft in Maastricht de Huisartsopleiding óf de
Opleiding Ouderengeneeskunde.
Als AIOTHO/AIOTO op het Polyfarmacieproject ben je verantwoordelijk voor:
•
•
•
•

Het uitvoeren van de systematische review van nationale polyfarmacie-richtlijnen;
Het analyseren van de online verzamelde gegevens over de opinies van Nederlandse
huisartsen over medicatie-review;
Het uitvoeren van een secundaire data-analyse om vast te stellen hoe vaak in overleg met de
patiënt een medicatie-advies veranderd wordt en welke veranderingen dat betreft;
Het opzetten en uitvoeren van een kwalitatief onderzoek onder Nederlandse huisartsen naar
de verbetering van de implementatie van medicatie-reviews.

Je onderzoekswerkzaamheden zijn ingebed bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit
Maastricht (zie figuur voor speerpunten van de afdeling). Het doel is dat de wetenschappelijke
resultaten worden samengevat in een proefschrift dat verdedigd zal worden bij de Universiteit
Maastricht.
Ingangsdatum: We streven ernaar om het project per 1 september ‘22 te starten, maar er is enige
flexibiliteit

Wie zoeken we?
Je komt in aanmerking voor de functie AIOTHO/AIOTO voor de polyfarmaciestudie als je in het bezit
bent van een voltooide opleiding tot basisarts (registratie BIG-register) en de ambitie hebt om de
opleiding tot huisarts óf de opleiding Ouderengeneeskunde te volgen en/of al aangenomen bent
voor de Huisartsopleiding óf de opleiding Ouderengeneeskunde. Ook aios die recent gestart zijn met
de Huisartsopleiding of de opleiding Ouderengeneeskunde kunnen solliciteren. Aantoonbare
wetenschappelijke belangstelling, bij voorkeur binnen de eerste lijn, strekt tot aanbeveling. De
combinatie van het volgen van de beroepsopleiding en doen van wetenschappelijk onderzoek, vergt
goede organisatorische en contactuele vaardigheden en een hoge mate van flexibiliteit en
doorzettingsvermogen. Een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid zowel in het
Nederlands als in het Engels is noodzakelijk; graag en goed kunnen werken in een team is voor deze
functie net zo belangrijk!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dr Jesse Jansen
jesse.jansen@maastrichtuniversity.nl of Prof. Dr. Marjan van den Akker
m.vandenAkker@allgemeinmedizin.uni-frankfurt.de.
Je kan je sollicitatie brief en CV tot en met 1 juli emaillen aan: Joyce de Loë (Secretariaat HAG)
j.deloe@maastrichtuniversity.nl.

