Onderzoeksmedewerker farmaceutisch praktijkonderzoek
24-28 uur/week
Heb jij interesse in eerstelijns farmaceutische patiëntenzorg? Wil je als onderzoeksmedewerker bijdragen aan onderzoeken gericht op het verminderen van ongewenst
geneesmiddelgebruik? Solliciteer dan bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy.
Wat je gaat doen
Je gaat meewerken aan twee onderzoeken: een onderzoek gericht op het verminderen van
overgebruik van opioïden (onderdeel van het TAPTOE-project) en een onderzoek naar het
minderen en stoppen van medicatie bij kwetsbare ouderen met medicatie op rol. Samen met
de promovendi en het promotieteam zorg je ervoor dat deze onderzoeken goed verlopen:
 Je ondersteunt de opzet, uitvoer en analyse van de twee onderzoeken
 Je organiseert de scholing voor de deelnemende artsen en apothekers
 Je onderhoudt contact met de deelnemende zorgverleners en ondersteunt de inclusie
 Je realiseert de dataverzameling inclusief het afnemen van patiëntvragenlijsten
 Je houdt het overzicht over de planning en monitort de voortgang van het onderzoek
Wie jij bent
Je bent resultaatgericht en flexibel. Je kunt zelfstandig werken en tegelijk verlies je de
samenwerking niet uit het oog. Je werkt gestructureerd, hebt oog voor detail en kunt
uitstekend organiseren. Met je communicatieve vaardigheden en doorzettingsvermogen
motiveer je anderen en realiseer je voldoende respons. Je hebt een afgeronde HBO- of WOopleiding gerelateerd aan de gezondheidszorg. Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal en
hebt ervaring met software zoals Access, SPSS, en/of NVivo of Atlas.ti. Bij voorkeur heb je
ervaring met (praktijk)onderzoek in de eerste lijn. Jij bent:
 Organisator
 Integer
 Pro-actief
 Kwaliteitsbewust
 Communicatief vaardig
 Betrokken
 Teamspeler
 Nauwkeurig
 Innovatief
Wie wij zijn en wat wij bieden
SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy is een expertisecentrum voor farmaceutische
patiëntenzorg. SIR bevordert veilig en effectief geneesmiddelgebruik ten behoeve van het
welzijn van patiënten. SIR bereikt dit door het verbinden van de farmaceutische zorgpraktijk,
onderzoek, onderwijs en opleiding en een nauwe samenwerking met haar zusterorganisaties,
de academische openbare apotheken Stevenshof en Vleuten. SIR biedt een innovatieve en
inspirerende werkomgeving met veel ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling.
SIR is gevestigd in Leiden. In het team van 18 collega’s is er een open, communicatieve en
sociale werksfeer.
Interesse?
Stuur je motivatiebrief met CV uiterlijk 28 april 2021 t.a.v. dr. Mette Heringa naar
secretariaat@sirstevenshof.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mette
Heringa via m.heringa@sirstevenshof.nl.
SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy – Theda Mansholtstraat 5b – 2331 JE Leiden –
www.sirstevenshof.nl – 071 576 6157

