Wetenschapsstudent poliklinische apotheek
Ben jij op zoek naar een wetenschappelijke stage voor je studie Farmacie? Lees dan verder!
Stagegegevens
 Functie: wetenschapsstudent
 Niveau: WO
 Locatie: Rotterdam
 Stageduur: 1-2 maanden
 Stagevergoeding: geen
Introductie
De Maasstad Apotheek is een poliklinische apotheek en is gevestigd in het Maasstad Ziekenhuis. Naast het leveren
van medicatie aan patiënten direct na hun polibezoek, verzorgt de Maasstad Apotheek de medicatieverificatie bij
opname en ontslag.
Achtergrondinformatie onderzoek
Het komt regelmatig voor dat patiënten starten met bloedverdunnende medicatie. In een aantal gevallen hoeft de patiënt
deze medicatie maar een beperkte tijd te gebruiken. Deze informatie wordt door de arts op het recept vermeld. Vanuit
de praktijk weten wij dat de bloedverdunners soms toch langer dan bedoeld worden gebruikt. Daarom willen wij kijken
of de manier waarop wij deze informatie overdragen aan de eigen apotheek effectief is.
Onderzoeksopdracht
Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar een student Farmacie die de volgende taken krijgt:




Doel



Opstellen van een onderzoeksprotocol
Includeren van patiënten
Uitwerken van de resultaten
Schrijven van een publicatie voor Pharmaceutisch Weekblad
Nagaan of de huidige methode van communiceren middels het herhaalrecept effectief is.
Voorstel voor verbetering doen

Jij




hebt goede (schriftelijke) communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als het Engels
hebt enige kennis van dataprogramma's, waaronder Excel
bent accuraat en analytisch ingesteld



bieden een interessante stage, waarbij je wetenschappelijke ervaring op kunt doen met verschillende
bevlogen begeleiders van meerdere disciplines (ziekenhuisapothekers, poliklinisch apothekers)
bieden je de mogelijkheid om een onderzoeksstage uit te voeren binnen de poliklinische apotheek
richten ons op wetenschappelijk onderzoek dat dicht bij de dagelijkse praktijk staat
zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer; NS-station Lombardijen ligt op vijf minuten loopafstand
vragen bij aanstelling een verklaring omtrent gedrag (VOG)

Wij






Meer weten?
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Thirza Roest,
RoestT@maasstadziekenhuis.nl

poliklinisch apotheker,

Solliciteren?
Wil je direct solliciteren? Stuur dan je sollicitatie met motivatie en cv naar stagebureau@maasstadziekenhuis.nl Vermeld
daarbij duidelijk in welke periode je stage loopt en op welke dagen dat is.
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