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 Kenmerk: …………………………………(wordt door de opleiding ingevuld)  

 

A. Algemene informatie - begeleiding 
 

Naam, titulatuur en functie indiener:  

 
Begeleiding externe organisatie (indien van toepassing) 
 
Begeleider:  
 
Organisatie/ Afdeling:  
 
Adres, telefoonnummer, e-mail adres:  
 
 
Begeleiding Universiteit Twente2 

 
Eerste begeleider:  
 
Vakgroep:  
 
Tweede begeleider:  
 
Vakgroep: 
 
 

B. Opdrachtomschrijving 
 

 
Titel: Praktijkvariatie in polyfarmacie in de huisartspraktijk 
 
Achtergrond informatie: Uit onderzoek blijkt dat het % ouderen met polyfarmacie varieert tussen 
huisartsenpraktijken. De verschillen lijken niet samen te hangen met verschillen in patiënten 
populaties. Vervolgonderzoek naar de verklaring en mogelijke ongewenste effecten van deze 
verschillen is belangrijk. 
 
 
Probleem: Praktijkvariatie hoeft geen probleem te zijn, maar indien de variatie erg groot wordt en 
negatieve effecten heeft, is het belangrijk dat inzicht is waar de variatie door komt. Indien het 
vooral komt door bv. variatie in wensen van patiënten, heeft dat een andere implicaties dan 
wanneer invloed van apothekers of specialisten eraan ten grondslag ligt.  
 
Doel van de opdracht: Het doel van de opdracht is om verklaringen te vinden voor verschillen in 
voorschrijfgedrag bij ouderen. Welke overwegingen hebben huisartsen bij het voorschrijven van 
meerdere medicijnen (polyfarmacie) bij ouderen, bij welke medicijnen is er vooral variatie, is de 
variatie onwenselijk, wat zijn mogelijk negatieve gevolgen?  
(Hoofdvraag en individuele vragen) 
 
Methodes: 
(suggestie voor onderzoeksmethode(s), bijvoorbeeld interviews, survey, kostenanalyse etc.) 
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Methodes zullen vermoedelijk een mix zijn van interviews, vragenlijst en dossier onderzoek.  
 
Voorstel groepsgrootte: 3 
 
Eindproduct: verslag met bevindingen en aanbevelingen 
 
Periode beschikbaarheid opdracht: 
 

 
 

C. Vertrouwelijkheid 
 

 
 
Het verslag van de bachelor eindopdracht is openbaar en moet worden gepubliceerd in de UT-
repository. Voor een eindverslag dat vertrouwelijk moet worden behandeld gelden de volgende 
voorwaarden: 
 
1. In geval van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie: Een NDA (Non Disclosure Agreement) 
moet worden opgesteld en moet worden ondertekend door beide partijen, dus zowel door het 
bedrijf/de instelling als door de student/universiteit. Bij het uploaden van het eindverslag in de UT-
repository kan de student aanvinken dat het eindverslag vertrouwelijk is. De duur van de 
vertrouwelijkheid wordt aangegeven in de NDA.   
 
2. In geval van publicatie van de resultaten van de eindopdracht in een wetenschappelijk 
tijdschrift: Bij het uploaden van het eindverslag in de UT-repository kan de student aanvinken dat 
het eindverslag vertrouwelijk is. De duur van het embargo moet worden gemeld. 
 
 

D. Overige 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Eerste begeleider 
Dit formulier opsturen naar: assignments-hs@utwente.nl 


