
Actualiteit

Manuscripten voor het PW Wetenschappelijk Platform worden op vele 
aspecten getoetst voordat ze worden geaccepteerd. De redactie 
verlangt een eenduidige opzet van de vorm van full articles volgens 
de structuur Introduction, Methods, Results and Discussion (IMRaD). 
Verder beoordelen minimaal twee onafhankelijke peers inhoudelijk 
of opzet, resultaten en conclusies een consistent geheel vormen. 
Naast deze aspecten legt de Redactieraad de aangeboden manus
cripten ook langs de meetlat van praktische bruikbaarheid; de 
Nederlandse apotheker moet ‘iets’ kunnen met de resultaten van 
het gepubliceerde onderzoek.
Actualiteit is bij een wetenschappelijk tijdschrift als het PW 
Wetenschappelijk Platform geen primaire vereiste. Desondanks 
bevinden de thema’s van veel spontaan aangeboden manuscripten 
zich op het gebied van actuele dossiers in de Nederlandse farmacie. 
Ook deze editie bevat een aantal artikelen die op actuele dossiers 
inspelen.
Karapinar e.a. (blz. wp223) beschrijven een onderzoek naar de eisen 
die gesteld dienen te worden aan ontslagrecepten. Dat onderwerp 
sluit naadloos aan op een van de thema’s van het Veiligheid 
Management Systeem die momenteel in de Nederlandse zieken
huizen worden geïmplementeerd: medicatieverificatie. Met het  
door Karapinar geboden handvat kunnen velen hun voordeel doen.
Maurer e.a. (blz. wp217) nemen collega’s een hoop werk uit handen. 
Met de steeds scherper wordende eisen rond geneesmiddelbereiding 
en de bijbehorende detailprocedures, lopen we het risico om als 
beroepsgroep meermalen het wiel te gaan uitvinden. Maurer e.a. 
bieden de collega’s een zeer bruikbaar wiel met hun bevindingen 
over gestructureerde beoordeling van een aantal frequent voor
komende bereidingen.
Met de vaststelling dat veel spontaan aangeboden manuscripten 
een sterke link hebben met lopende dossiers in de beroepsgroep, 
wordt bevestigd dat het PW Wetenschappelijk Platform zich steeds 
meer vormt tot een Nederlandstalig platform voor praktijkgericht 
onderzoek. En dat is precies de bedoeling.
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