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Wetenschapsstudent 
Ben jij op zoek naar een keuzestage voor je studie Farmacie? Lees dan verder! 
 
Stagegegevens 

 Functie: wetenschapsstudent afdeling Ziekenhuisapotheek – Maasstad Ziekenhuis en Ikazia Ziekenhuis 
 Niveau: WO 
 Locatie: Rotterdam 
 Stageduur: 5-8 weken in Q1/Q2 2020, aanvang in overleg 
 Stagevergoeding: geen 

 
Achtergrondinformatie stage 
Doseeradviezen voor geneesmiddelen zijn gebaseerd op registratiestudies van de fabrikant. Vaak worden in deze 
studies weinig of geen patiënten geïncludeerd met verminderde nierfunctie of waarbij dialyse noodzakelijk is. Data 
over juiste dosering van geneesmiddelen bij deze patiënten zijn schaars. Voor ondersteuning bij een onderzoek in 
naar de dosering van dalteparine bij nierfunctiestoornissen en dialyse zijn wij op zoek naar een student die een 
bijdrage wil leveren aan de dataverzameling en data-analyse voor dit onderzoek. Samen met de diverse betrokken 
onderzoekers werk je de resultaten uit tot een artikel ter publicatie in een medisch vakblad. De stage vindt plaats op 
beide locaties waarbij op elke locatie een stagebegeleider werkzaam is.  

Naast ondersteuning bij dit onderzoek staat de intensive care en afdeling dialyse centraal in deze stage. De student 
neemt deel aan de multi-disciplinaire overleggen (MDO’s), voert medicatiebeoordelingen uit en formuleert 
farmacotherapeutische interventies en doseeradviezen voor patiënten die in de MDO’s worden besproken.  

Stageopdracht 
Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar een student Farmacie die de volgende taken krijgt: 

 verzamelen van onderzoeksdata door middel van dossieranalyse 
 analyse van onderzoeksdata 
 co-auteurschap van een wetenschappelijk artikel 
 opstellen van doseeradviezen voor de individuele patiënt bij ontbreken van informatie in gangbare 

naslagwerken 
 uitvoer van medicatiebeoordelingen 

 
Jij 

 hebt goede (schriftelijke) communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als het Engels 
 bent accuraat en analytisch ingesteld 

 
Wij 

 bieden een interessante stage, waarbij je wetenschappelijke en klinische ervaring op kunt doen met 
verschillende bevlogen begeleiders van meerdere disciplines (ziekenhuisapothekers, artsen) 

 zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer 
 vragen bij aanstelling een verklaring omtrent gedrag (VOG) 

 
Meer weten? 
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Lieke Mitrov-Winkelmolen, ziekenhuisapotheker, 
l.mitrov@ikazia.nl  
 
Solliciteren? 
We zien je sollicitatie graag, voorzien van je motivatie en cv, via: stagebureau@maasstadziekenhuis.nl 
 


