Verbeter de therapietrouw van uw patiënten: proeftuinen gezocht!
Draagt u zorg voor ambulante patiënten? En wilt u de therapietrouw verbeteren van uw patiënten?
Meld u dan nu aan als een proeftuin! ZonMw geeft in STIP ronde 4 subsidie aan proeftuinen die
laagdrempelige therapietrouw interventies op lokaal niveau in de praktijk willen implementeren.
Proeftuinen Therapietrouw
Deze ZonMw ronde van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen richt zich op de inzet van
laagdrempelige en bewezen effectieve werkwijzen gericht op het verbeteren van de therapietrouw
van thuiswonende patiënten. De nadruk ligt hierbij op relatief eenvoudige oplossingen ter
ondersteuning van goed gebruik van geneesmiddelen, die eenvoudig implementeerbaar zijn in de
dagelijkse praktijk. De subsidieoproep voor de STIP Ronde Therapietrouw proeftuinen staat open
vanaf 14 november 2019, hiervoor kunt u de subsidiekalender van ZonMw in de gaten houden.
Goed voorbereid: informatiebijeenkomst 4 december
Op 4 december 2019 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht een informatiebijeenkomst plaats waarin het
proces van de subsidieronde en de voorwaarden voor de proeftuinen worden toegelicht. De
bijeenkomst is bedoeld voor potentiële aanvragers in deze ronde, zoals apothekers, huisartsen,
verpleegkundigen, (thuis)zorgorganisaties of gemeentes – die zorg dragen voor ambulante
patiënten. Verschillende leden van het Make-It consortium, dat de proeftuinen gaat begeleiden, zijn
op deze avond aanwezig om met u mee te denken en uw vragen te beantwoorden. Zo gaat u goed
voorbereid deze subsidieronde in. Interesse? Meld je dan nu aan (tot uiterlijk 27 november 2019)
voor deze startbijeenkomst via het aanmeldformulier
Interventienet.nl: vindplaats voor therapietrouw bevorderende interventies
Op de website Interventienet.nl zijn geëvalueerde therapietrouw bevorderende interventies te
vinden. Alleen (elementen van) interventies die op deze website vermeld staan of voldoen aan de
criteria voor vermelding op de website kunnen door proeftuinen gekozen worden om in de praktijk
te implementeren. Het is nog steeds mogelijk het overzicht aan te vullen door geëvalueerde
therapietrouw interventies in te dienen op https://interventienet.nl/. Zo zorgt u ervoor dat uw
interventie op een landelijk platform goed vindbaar is en mogelijk breder geïmplementeerd gaat
worden in een proeftuin!
Het Make-It consortium
Het Make-It consortium, wat staat voor Medication Adherence Knowledge, Expertise and
Implementation Taskforce, begeleidt de proeftuinen vanaf de projectidee-fase tot aan de afronding,
ontwikkelt het instrumentarium, evalueert de proeftuinen en ondersteunt in het verder verspreiden
van de opgedane kennis. Het consortium wordt gecoördineerd door het Nivel, is gesubsidieerd door
ZonMw, en bestaat uit de volgende partijen: Nivel/Universiteit Groningen, Universiteit Utrecht,
Radboudumc, Amsterdam UMC locatie VUmc, Hogeschool Utrecht, Instituut Verantwoord
Medicijngebruik en SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy. Zij worden geadviseerd door een
maatschappelijke en wetenschappelijk adviesraad en een patiëntenpanel. Voor meer informatie over
het Make-It consortium, neem contact op via make-it@nivel.nl

