PhD-kandidaat Farmaceutische Zorg
Urenomvang dienstverband: fulltime
Aantal uur: 36 uur per week
Soort dienstverband: duur opleiding
Lengte dienstverband: 4 jaar
Salaris: max. € 3.103,Opleidingseis: WO
Sluitingsdatum: 03-02-2020
aanspreekvorm: informeel

Functie
Heb je een mastergraad in Farmacie of net de vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker afgerond? Wil je de
farmaceutische patiëntenzorg op het gebied van longziekten verbeteren? Dan hebben wij de positie voor jou!

In het kort
•
•
•
•

Je hebt een mastergraad Farmacie of net de vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker afgerond
Jouw doel is bijdragen aan het verbeteren van de farmaceutische patiëntenzorg door de apotheker
Je ontwikkelt kwaliteitsindicatoren en valideert een nieuw meetinstrument die geïmplementeerd worden bij
de medicatie van astma
Je bent onderdeel van een multidisciplinaire, innovatieve en academische omgeving

Wat ga je doen?
Als PhD-kandidaat bij de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie (KFT) (https://www.lumc.nl/org/kft/)
verricht je onderzoek om farmaceutische patiëntenzorg meetbaar te maken en te verbeteren.
Je verricht onderzoek naar de kwaliteit van de zorg door de openbaar apotheker voor astmapatiënten. Hiervoor
ontwikkel je kwaliteitsindicatoren bij de KNMP richtlijn astma. Deze richten zich zowel op de aanwezige
structuren en uitgevoerde processen als ook op uitkomsten bij de individuele patiënt: zowel klinische
uitkomsten, het behalen van persoonlijke behandeldoelen en patiënt ervaringen bij de verleende farmaceutische
zorg.
Verder doe je onderzoek naar zorg gericht op de individuele patiënt. In samenwerking met masterstudenten en
partners uit de industrie is een eHealth applicatie ontwikkeld, die als gesprekshulp in een pilot met apothekers
en patiënten getest kan worden.
Hiermee draag je rechtstreeks bij aan het nieuwe kwaliteitsbeleid van de KNMP en aan geïndividualiseerde
patiëntenzorg... Epidemiologische analyse technieken, vragenlijsten, kwalitatief onderzoek en onderzoek naar
implementatie zijn onderdeel van dit traject.

Je werkplek
De afdeling KFT is een grote en ambitieuze ziekenhuisapotheek die in alle facetten van de patiëntenzorg,
opleiding, specialistische training en wetenschappelijk onderzoek actief is. Je werkplek is midden onder andere
promovendi binnen de ziekenhuisapotheek. Jouw onderzoek vindt plaats binnen de onderzoekslijn
farmaceutisch praktijkonderzoek en richt zich op de openbare farmacie. Deze onderzoekslijn sluit aan bij het
kwaliteitsbeleid van de beroepsorganisatie (KNMP) en is nauw betrokken bij het onderwijs binnen de Master
Farmacie van het LUMC. Voor je onderzoek maak je gebruik van het netwerk van je begeleiders. Alle PhDkandidaten van de afdeling staan ook ingeschreven bij de LUMC Graduate School.

Carrière in het LUMC
Als PhD-kandidaat streef je ernaar binnen vier jaar je PhD af te ronden. Binnen deze vier jaar word je opgeleid
tot een zelfstandig onderzoeker, waar je de rest van je carrière wat aan hebt. Je hebt binnen het LUMC de
mogelijkheid om deel te nemen aan onderzoekstrainingen in biostatistiek en BROK, maar ook soft skill
cursussen in Wetenschappelijke Communicatie en Academisch Schrijven. Je zult ook je bevindingen
presenteren op nationale en internationale conferenties.

Wat vragen wij?
We zoeken een getalenteerde en gemotiveerde kandidaat die óf net de Master Farmacie óf de vervolgopleiding
tot Openbaar Apotheker heeft afgerond. Voor dit traject is het nodig dat je ervaring hebt met het werk in de
openbare farmacie. Deze kan ook zijn opgedaan tijdens coschappen en stages gedurende de studie farmacie.
Ervaring met praktijkonderzoek en met software zoals SPSS is een pre. Daarnaast vind je het prettig om
inzichten uit de literatuur te vertalen naar de praktijk van de openbare apotheek en vice versa. Je bent
nauwkeurig, productief en hebt een proactieve en resultaatgerichte werkhouding. Je bent zelfstandig en
ambitieus, en beschikt over doorzettingsvermogen en goede communicatievaardigheden in gesproken en
geschreven Engels.

Meer informatie
Je werkt in een dienstverband van 36 uur per week. Je krijgt een aanstelling ter vervaardiging van een
proefschrift voor de duur van de opleiding met een maximum van vier jaar. Het salaris bedraagt € 2.422,- bruto
per maand in het eerste jaar, oplopend tot € 3.103,- in het laatste jaar bij een fulltime dienstverband (schaal Pro,
CAO UMC).
Voor deze vacature zullen wij referenties opvragen.

Contact
Contact: mw dr. Martina Teichert, apotheker en epidemioloog, afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie,
telefoon 0613864625, e-mail m.teichert@lumc.nl

