ANIOS (arts/ apotheker) Farmacotherapie-team
Wij zoeken artsen en apothekers die ervaring willen opdoen op het gebied van farmacologie en
medicatieveiligheid!
Wat ga je doen
Binnen het klinisch farmacologisch consultteam is er ruimte voor een arts (0,8 fte) én een apotheker
(1 fte) die als ANIOS een unieke positie in dit team zal bekleden. Het klinisch farmacologie
consultteam ondersteunt voorschrijvers bij het reduceren van voorschrijffouten en
medicatieveiligheid. Dit doen we door het uitvoeren van klinische consulten, het onderhouden van
een online platform voor naslag en beslisondersteuning en een E-learning voor startende
voorschrijvers. In het kader van de alliantie tussen VUmc en AMC zul je op beiden locaties werkzaam
zijn in een team van medische specialisten, ziekenhuisapothekers en klinisch farmacologen. Je
werkzaamheden zijn o.a.:
 Detectie van en advisering over reductie van voorschrijffouten aan (zaal)artsen middels
medicatiereviews;
 Opzetten van samenwerking tussen afdelingen en het klinisch farmacologisch consultteam
waar medicatiereviews zullen plaatsvinden
 Ondersteunen protocollen en werkwijze harmoniseren tussen locatie AMC en VUmc;
 Bijdragen aan www.farmacopedia.nl, onze website voor naslag en digitale
beslisondersteuning;
 Onderhouden van de e-learning over veilig voorschrijven.
Wat neem je mee
 Interesse in klinische farmacologie/farmacotherapie
 Projectmatig werken / organisatorische vaardigheden
 Goede communicatie-eigenschappen
 In een multidisciplinair team samenwerken
 Initiatiefrijk, nauwkeurig
 Interesse in en affiniteit met het doen van wetenschappelijk onderzoek is een pré.
Deze zeer veelzijdige functie vereist goede communicatieve en organisatorische vaardigheden, proactieve houding en interesse in farmacotherapie.
Wat bieden we jou
 Naast een goed basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8%
vakantietoeslag. Wil jij weten wat je gaat verdienen? Bereken dan hier jouw netto salaris
(onder voorbehoud).
 In eerste instantie bieden wij jou een jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging. Voor de
arts positie bieden wij een dienstverband van 28 uur, voor de apotheker bieden wij een
dienstverband van 36 uur.
 Gratis en onbeperkt toegang tot het trainingsaanbod van onze online leeromgeving
GoodHabitz.
 Je pensioen wordt opgebouwd bij het ABP. VUmc draagt 70% van deze premie bij.
 Wij vergoeden 75% van je OV reiskosten en bieden daarnaast een fietsregeling.
 Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden kijk op onze website.
Waar en met wie werk je samen

In het Amsterdam UMC ondersteunt het F-team (Farmacotherapie-team) voorschrijvers bij het
reduceren van voorschrijffouten. Dit doen we door het uitvoeren van klinische consulten, het
aanbieden van onderwijs en het onderhouden van een online platform voor naslag en
beslisondersteuning. Naast het uitvoeren van ziekenhuisbrede en afdelingsspecifieke projecten
houdt het team zich ook bezig met wetenschappelijk onderzoek.
Interesse in deze functie
Heb je nog vragen? Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Dr. Kim Sigaloff, internistinfectioloog, via tel 020-4448090 of Patty Teeuwisse, ziekenhuisapotheker, via tel: 27866 via 020 566
9111.
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Carla Noom, Recruitment
Adviseur, via 06-25210185.
Een referentiecheck, screening en aanstellingskeuring kunnen onderdeel zijn van de procedure.
Lees hier of dit ook voor jou geldt. Kom je bij ons in dienst, dan vragen we een VOG (Verklaring
Omtrent Gedrag).
Interne kandidaten krijgen, bij gelijke geschiktheid, voorrang op externe kandidaten.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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