
Ziekenhuisapotheker – gevestigd apotheker 
Initiatiefrijk, kwaliteitsbewust, resultaat- en klantgericht 
 
Het Maasstad Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis met als missie om vakkundig 
en zorgzaam de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren, werkend vanuit de 
kernwaarden: ambitieus, betrouwbaar, deskundig, gastgericht en verbindend.  
Het ziekenhuis is lid van de vereniging STZ en heeft de JCI accreditatie behaald, waarbinnen 
kwaliteit en patiëntveiligheid voorop staan. Bovendien is het Maasstad Ziekenhuis een van de 
zeven Santeon ziekenhuizen. 
 
De apotheek van het Maasstad Ziekenhuis is als grote allround apotheek verantwoordelijk 
voor de specialistisch farmaceutische zorg voor zowel klinische als poliklinische patiënten. 
Dit zijn we voor het Maasstad Ziekenhuis en onze partnerziekenhuizen in de regio 
Rotterdam: Ikazia Ziekenhuis, Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum 
en Rijndam Revalidatie.  
 
Als vakgroep farmacie geven we gezamenlijk vorm aan de doelstellingen van het Maasstad 
Ziekenhuis en de partnerziekenhuizen, waarbij ontwikkeling, innovatie en leren worden 
gestimuleerd. 
Taken worden in onderling overleg vastgesteld en zoveel mogelijk locatie-overstijgend 
uitgevoerd. Ook de avond- en weekenddiensten worden locatie-overstijgend ingevuld. 
Voor het apotheekteam zoeken wij, i.v.m. aanstaande pensionering van een collega, een 
ziekenhuisapotheker, tevens gevestigd apotheker in Het Van Weel Bethesda Ziekenhuis. 
 
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is een allround basisziekenhuis op hoog niveau op 
Goeree Overflakkee met poliklinieken in Brielle en Hellevoetsluis.  
Medicatieveiligheid is één van de 3 speerpunten. 
De farmaceutische dienstverlening wordt er vormgegeven met een assistententeam van 13 
personen. Als gevestigd ziekenhuisapotheker vertaal je het gezamenlijke beleid en de visie 
naar je eigen taakgebieden en dit geef je vorm in het Van Weel Bethesda Ziekenhuis. 
Daarbij word je ondersteund door een collega apotheker, zodat je deels in het van Weel-
Bethesda Ziekenhuis en deels in het Maasstad Ziekenhuis werkzaam bent. 
 
Voor deze functie is passie voor de farmaceutische patiëntenzorg een vereiste en dit breng 
je ook in praktijk door te participeren in dagdiensten. Tevens treed je toe tot de medische 
staf en relevante commissies in het van Weel Bethesda Ziekenhuis.  
Als rolmodel ondersteun en stimuleer je de medewerkers om het beste in zichzelf naar 
boven te halen, zodat zij zich mee kunnen ontwikkelen in een veranderende omgeving. 
 

Jij 
- bent BIG-geregistreerd ziekenhuisapotheker; 
- beschikt over specialistisch farmaceutische kennis op een breed terrein; 
- beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 
- bent resultaatgericht, initiatiefrijk en beschikt over doorzettingsvermogen; 
- werkt graag in teamverband met andere disciplines binnen en buiten het ziekenhuis; 
- bent in staat om het regiobeleid te vertalen naar de lokale situatie, waarbij je op een 
gezonde manier rekening houdt met andere disciplines. 
 
Wij 
- hebben vacatureruimte voor 36 uur per week;  
- zijn een grote vakgroep met ziekenhuisapothekers, poliklinisch apothekers, AIOS-
ziekenhuisfarmacie en (project)apothekers; 
- werken aan verbetering van transmurale farmaceutische zorg; 
- zijn gericht op regionalisering en het bevorderen van een goede medicatieoverdracht; 
- combineren een marktgerichte instelling met hoge kwaliteit. 
 
Arbeidsvoorwaarden conform AMS.  
 



De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Meer weten? Bel met H. Spijker, 
Ziekenhuisapotheker - medisch manager (010 – 291 1482) of dr. M.A. van den Dorpel, lid 
stafbestuur (010 – 291 1798). Je sollicitatie ontvangen wij via ons online sollicitatieformulier. 
Dit kun je vinden op 
https://www.maasstadziekenhuis.nl/vacatures/Paramedisch/Ziekenhuisapotheker--
gevestigd-apotheker-10297-02S000284P 

 
Reageren kan tot en met 18 december 2018. 
 


