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FA-BA101 Inleiding in de Farmacie

Plaats in curriculum: jaar 1; periode 1; 4 weken voltijds (timeslot ABCD)

To bridge the gap!
Doel FABA-101: leren en ervaren om Farmacie te studeren

FABA-101
middelbare
school

Bachelor
Farmacie
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‘First Year Experience’ cruciaal voor studiesucces

Didactische brugpuzzelstenen FABA-101
Kennismaking met ons onderwijs (en verwachtingen)
o.a. met gangbare informatiebronnen, onderwijswerkvormen,
inhoudelijke leerlijnen en toetsvormen

Leren zelfstandig te werken

o.a. door expliciete toelichting/motivatie van coachende
docent waarom we het onderwijs zo inrichten

Gemakkelijke studeerbaarheid
o.a. door lager tempo, en herhaling en
veelvoudig toetsen van inhoud

middelbare
school
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Voorbeeld expliciete toelichting/motivatie docent

Gerecht hoorcollege
• Wat is het? (licht toe: verschillende hc-vormen)
middelbare
• Hoe kun je dit eten? (licht toe: gang van zaken)
school
• Regelmatige consumptie (oefening) leidt tot bekwaamdheid
(het kunnen volgen van hc)
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Inhoud en opbouw cursus

Thematische opbouw met maag als inhoudelijk thema:
• werking maag en maagzuursecretie (biologie)
• zuur-base reacties (scheikunde)
• maagzuurremmers (geneesmiddelen)
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Week 1: biologie
• Werking van geneesmiddelen
• Anatomie en fysiologie van maag en maagzuursecretie
Onderdeel

Inhoud onderwijsonderdeel

HC1
HC2
WC1

Introductiecollege (introductie leerlijnen en uitleg cursus)
Maag en spijsvertering (film en toetsing aandachtig luisteren)
Introductie probleemstelling
Anatomie maag en maagzuurregulatie (kennis-boekhfdst)

Zelfstudie

Zelfstudie maagzuurregulatie (filmpje/ander boekhfdst)

WC2

Regulatie maagsap (toetsing zelfstudie en maken schema)

OW-groep 1

Farmacologische beïnvloeding maagzuursecretie (artikel)

HC3

Responsiecollege maag
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Inleiding in de Farmacie (FA-BA101)
Week 2: Scheikunde
• Chemie van geneesmiddelen
• Kennis zuur-basen evenwichten toepassen op maag
Onderdeel

Inhoud onderwijsonderdeel

OW-groep 2 Mindmap zuren-basen (opfrissen VWO-kennis)
Zelfstudie

Zuren en basen (boekhfdst Denton)

WC3

Zuren en basen (kwalitatieve/kwantitatieve opgaven)

Practicum

Zuren en basen (buffers)

WC4

Feedback practicum en probleemstelling week 2

HC4

Responsiecollege zuren en basen
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Inleiding in de Farmacie (FA-BA101)
Week 3: Farmacie
enteric coating

• Toediening van en therapie met geneesmiddelen bij maagzweren
Onderdeel

Inhoud onderwijsonderdeel

Zelfstudie
WC5

Zelfstudie farmacotherapie en toediening bij maagzweren
(verschillende informatiebronnen)
Maagzweren en geneesmiddelen (toetsing zelfstudie )

Zelfstudie

Tentamen voorbereiding en maken voorbeeldvraag

WC6

Feedback probleemstelling week 3 en oefentoets
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Inleiding
de Farmacie
(FA-BA101)
Einde
week 3:intoetsing:
tentamen
(80%)

• Verschillende (meerkeuze en open) vragen
• Kennis, begrip en beetje inzicht
• Aansluitend plenaire nabespreking
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Week 4: toetsing: groepsproject (20%)

• Project: nieuw potentieel middel bedenken t.b.v. de maagzuurregulatie.
• Top-down benadering: vooruitblik bachelor (inhoudelijke leerlijnen)
• Voor gestructureerd (handvatten samenwerking en projectmanagement)
• Eindproduct: posterpresentatie
• Beoordeling: mede door peerfeedback (beoordelingscriteria met rubric)
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Handvatten planning groepsproject
Projectfasen
Initiatie
Idee?

Definitie
Wat?

Ontwikkeling
Hoe?

Voorbereiding
Hoe uit te
voeren?
Realisatie
Uitvoeren

Doel en acties
Doel: vaststellen of alle projectleden dezelfde doelstelling nastreven.
1. Verzamelen van informatie om tot een doel te komen (keuze maken voor potentieel middel).
2. Opstellen van een projectplan (SMART geformuleerd, hierboven al gedaan) dat door alle
teamleden wordt goedgekeurd.
Doel: concretiseren van resultaten door het project te verdelen in deeltaken.
1. Opzetten werkstructuur: wie doet wat (welke deelvragen informatie opzoeken, poster maken,
presenteren, etc.) wanneer?
2. Vaststellen van de onderlinge afhankelijkheden (welke deelvragen moeten op elkaar
afgestemd worden?).
3. Deze fase wordt afgesloten met een goedgekeurde planning.
Doel: na afloop is bekend hoe de poster eruit ziet qua vorm en inhoud.
1. Informatie selecteren voor poster.
2. Check: is alles gerealiseerd volgens de beoordelingscriteria, zijn er nog losse eindjes?
3. Deze fase wordt afgesloten met een samengestelde poster.
Doel: het goed laten verlopen van de realisatie van het project, en om te voorkomen dat men voor
verrassingen komt te staan tijdens de presentatie.
1. Wie doet wat (presenteren en/of feedback geven tijdens presentatie)
Doel: presenteren van het projectresultaat (poster).
1. Doen: presenteren van de poster (het potentiele middel aanprijzen en beargumenteren)
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feedback geven op overige posters.

Rubric beoordelingscriteria
Zeer goed

Goed

Voldoende

Zwak

Slecht

Onderdeel A – Inhoudelijke kwaliteit poster
Heldere en bondige
Farmacologische target en
uitleg van zowel
indicatie
farmacologische target

Redelijk juiste en
volledige beschrijving
van beide onderdelen
Redelijk correcte en
volledige weergave en
uitleg van beide
onderdelen

Geen of onjuiste
beschrijving van één
van de twee
onderdelen
Geen of onjuiste
weergave/ uitleg van
één van de twee
onderdelen

Geen of onjuiste
beschrijving van beide
onderdelen

als indicatie
Heldere en bondige
weergave en uitleg van
zowel structuur als
farmacofoor

Redelijk juiste maar
onvolledige
beschrijving van beide
onderdelen
Redelijk juiste maar
onvolledige
weergave/uitleg van
beide onderdelen

Structuur en farmacofoor
potentieel farmacon

Geen of onjuiste
weergave/ uitleg van
beide onderdelen

Werkingsmechanisme (op
moleculair, cellulair, weefsel
en lichaamsniveau)

Heldere en bondige
uitleg van het
werkingsmechanisme op
de 4 verschillende
niveaus

Redelijk correcte en
volledige beschrijving op
de 4 verschillende
niveaus

Redelijk juiste en
volledige beschrijving
op 2 of 3 van de 4
verschillende niveaus

Geen of onjuiste
beschrijving op 2 van
de 4 verschillende
niveaus

Geen of onjuiste
beschrijving op de 3 of
meer van de 4
verschillende niveaus.

Bijwerking(en) farmacon

Heldere en bondige
uitleg van de
bijwerking(en)

Redelijk correcte en
volledige weergave met
uitleg van de
bijwerking(en)

Redelijk juiste maar
onvolledige weergave
met uitleg van de
bijwerking(en)

Geen of onjuiste uitleg
van de bijwerking(en)

Geen of onjuiste
weergave en uitleg van
de bijwerking(en)

Toedieningsweg en vorm
farmacon

Heldere en bondige
uitleg van zowel
toedieningsweg als vorm

Redelijk juiste en
volledige beschrijving
van beide onderdelen

Heldere en bondige
uitleg van zowel de voorals nadelen

Redelijk juiste en
volledige beschrijving
van beide onderdelen

Geen of onjuiste
beschrijving van één
van de twee
onderdelen
Geen of onjuiste
beschrijving van één
van de twee
onderdelen

Geen of onjuiste
beschrijving van beide
onderdelen

Voor- en nadelen t.o.v. al
bestaande middelen voor
deze indicatie

Redelijk juiste maar
onvolledige
beschrijving van beide
onderdelen
Redelijk juiste maar
onvolledige
beschrijving van beide
onderdelen

Geen of onjuiste
beschrijving van beide
onderdelen14

Postervoorbeeld
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Evaluatie

Over het algemeen goed beoordeeld: cijfer 7.2-7.5

Aandachtspunt: docenten
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