Liaisonapotheker voor Leids Academisch Netwerk Apotheken
Wie vormen LANA?
Openbare apothekers, poliklinische apothekers en ziekenhuisapothekers in de Leidse regio hebben
het initiatief genomen tot oprichten van het Leids Academisch Netwerk Apotheken (LANA). De
apothekers in dit ambitieuze samenwerkingsverband zijn actief op de kerntaken farmaceutische
patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. Ze willen leidend zijn in de ontwikkeling van hun
beroep en koploper zijn in innovaties in de farmaceutische zorg. Op deze wijze geven ze een
academische invulling aan hun beroep.
Wat is de missie van LANA?
‘Het innoveren en implementeren van persoonsgerichte farmaceutische zorg over de lijnen heen voor
de individuele patiënt d.m.v. praktijkonderzoek en onderwijs.’
Voor 2018 heeft LANA het thema de Oncologische patiënt.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een apotheker om de oprichting van LANA te formaliseren en LANA organisatorisch en
inhoudelijk vorm te geven. Deze liaison tussen de diverse apothekers in het netwerk heeft bij
voorkeur enkele jaren werkervaring als apotheker, affiniteit met transmurale farmaceutische zorg en
kennis van nieuwe ontwikkelingen in de farmacie. Onderzoekservaring is een pre.
Wat bieden wij?
De aanstelling vindt plaats bij de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie van het LUMC
(www.lumc.nl/org/kft). De werkplek is deels bij het LUMC en deels bij het SIR Institute for Pharmacy
Practice and Policy te Leiden (www.sirstevenshof.nl).
U werkt in een dienstverband van 24-36 uur per week. De aanstelling zal in eerste instantie voor een
jaar zijn met mogelijkheid tot verlenging. De liaisonapotheker zal voor de verlenging zelf subsidies
voor projecten en onderzoek moeten werven.
Het salaris is afhankelijk van uw opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 4.216,- bruto per
maand bij een fulltime functie (schaal 10, CAO UMC)
Heeft u interesse?
Bent u 24-36 uur per week beschikbaar en wilt u als liaisonapotheker de trekker en het gezicht van
LANA worden? Schrijf dan voor 1 juni 2018 een sollicitatiebrief aan prof. dr. Henk-Jan Guchelaar,
ziekenhuisapotheker, hoofd afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie, LUMC of via de website
www.lumc.nl/vacatures
Meer informatie nodig?
Voor vragen of meer informatie over deze functie kunt u terecht bij prof. dr. Henk-Jan Guchelaar,
LUMC (071 526 2790) of dr. Annemieke Floor-Schreudering, SIR (071 5766157).

