Als expertisecentrum voor farmaceutische patiëntenzorg bevordert SIR Institute for Pharmacy
Practice and Policy veilig en effectief geneesmiddelgebruik. SIR is onderdeel van het consortium
TAPTOE: Tackling And Preventing The Opioid Epidemic, dat met subsidie van NWO
(Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) vijf jaar lang onderzoek doet naar
opioïdgebruik. In TAPTOE werkt SIR nauw samen met de Universiteit Utrecht, het LUMC en het
RadboudUMC. Voor onderzoek naar gebruik van opioïden in de eerste lijn is SIR op korte
termijn op zoek naar een:
Apotheker-onderzoeker (promovendus)
16-24 uur/week
Functieomschrijving
Het betreft een vijfjarig promotietraject met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Het
eerste deel van het traject is gericht op de ervaringen en denkbeelden van zorgverleners en
patiënten over gebruik van opioïden. Het tweede deel betreft een gecontroleerd onderzoek
naar het effect van afspraken over voorschrijven en afleveren van opioïden in de eerste lijn.
Daarin staat de samenwerking tussen huisartsen en openbaar apothekers centraal. De
promotie zal plaatsvinden aan de Universiteit Utrecht. In het promotie-onderzoek wordt nauw
samengewerkt met zowel de Universiteit Utrecht (Departement Farmaceutische
Wetenschappen) als het LUMC (Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde).
Functie-eisen
- Een afgeronde studie farmacie en bij voorkeur enkele jaren ervaring in de eerstelijns
zorgpraktijk als (openbaar) apotheker
- Interesse in farmaceutisch patiëntenzorg en multidisciplinaire samenwerking
- Zelfstandig, analytisch en gericht op samenwerking
- Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk
- Ervaring met (praktijk)onderzoek is een pré
Werkomgeving
SIR biedt een innovatieve en inspirerende werkomgeving met veel ruimte voor eigen initiatief
en persoonlijke ontwikkeling. In het team van 15 collega’s is er een open, communicatieve en
sociale werksfeer. Samen met de zusterorganisaties, de academische apotheken Stevenshof en
Vleuten, verbindt SIR wetenschap, onderwijs en praktijk. SIR is gevestigd in Leiden.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. Mette Heringa via
m.heringa@sirstevenshof.nl of dr. Annemieke Floor-Schreudering via a.floor@sirstevenshof.nl,
beiden telefonisch te bereiken via 071 576 6157. Sollicitaties kunt u tot en met 5 maart 2020
sturen naar secretariaat@sirstevenshof.nl.
SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy – Theda Mansholtstraat 5b – 2331 JE Leiden –
www.sirstevenshof.nl – 071 576 6157

