
  

 
 
De afdeling farmaceutische dienstverlening van het St. Antonius ziekenhuis 
zoekt per direct  enthousiaste 

 
Apothekersassistenten Farmaceutische Patiënten-
zorg (FPZ), 24-36 uur p/w  

 
Het St Antonius Ziekenhuis en Zuwe Hofpoort Ziekenhuis zijn in 2016 na een fusie gestart met de 
integratie tot één ziekenhuis met uiteindelijk 2 klinische locaties, Nieuwegein en Utrecht en meerdere 
poliklinische locaties. 
Per 1 januari 2018 zal de klinische farmacie verzorgd worden vanuit locatie Nieuwegein en Utrecht.  
 
St Antonius Ziekenhuis 
Met 5000 medewerkers is het St. Antonius Ziekenhuis het grootste niet-academische opleidingszie-
kenhuis in Nederland en levert topklinische zorg. Ambitie, excellentie en gastvrijheid gaan hand in 
hand. Werken in dit ziekenhuis betekent dat je verantwoordelijkheid mag dragen en dat initiatief op 
prijs wordt gesteld.  
 

Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 
Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden biedt patiënten een professionele omgeving met moderne 
faciliteiten. Circa 1.250 gemotiveerde medewerkers en vrijwilligers staan garant voor een betrokken, 
patiëntvriendelijke en deskundige benadering.  
 
Activiteiten Farmacie  
De ziekenhuisapotheek en de poliklinische apotheek zorgen voor continuïteit in de geneesmiddelen-
voorziening en -informatie. Een onderdeel hiervan is de gespecialiseerde subafdeling Farmaceutische 
Dienstverlening. Deze subafdeling is voortdurend in ontwikkeling  (o.a. VTGM op de verpleegafdelin-
gen, opnamegesprekken, EVS, Omnicellkasten etc).  
 
In verband met uitbreiding van werkzaamheden en verdere uitrol van medicatieverificatiegesprekken 
binnen het ziekenhuis zijn wij op zoek naar enthousiaste en gedreven collega’s.  
 
Wat ga je doen? 
Als apothekersassistent FPZ zorg je samen met het team van apothekersassistenten en apothekers 
van het ziekenhuis ervoor dat de directe farmaceutische zorg rondom de patiënt goed geregeld is. 
Het uitvoeren van medicatieverificatie bij opname in gesprek met de patiënt, VTGM, het geven van 
geneesmiddeleninformatie, het verwerken en bewaken van medicatieopdrachten zijn de hoofdtaken. 
Verder beantwoord je vragen van artsen en verpleegkundigen en bestaat de mogelijkheid om de op-
leiding tot Pharmacy Practitioner te volgen. Binnen de afdeling Klinische Farmacie wordt 7 dagen per 
week gewerkt, waarbij weekend diensten afwisselend gedraaid worden door het team. 

 
Dit vragen wij 
Je bent minimaal in het bezit van het diploma apothekersassistent. Als team stellen we de patiëntbe-
langen voorop, daarom verwachten we van jou ook deze patiëntgerichte houding. Je werkt secuur, 
bent gedreven en draagt actief bij aan de doorontwikkeling van de farmaceutische dienstverlening in 
het ziekenhuis. Jouw communicatieve vaardigheden zijn uitstekend.  

 
Dit bieden wij 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-Ziekenhuizen. Inschaling is afhankelijk van opleiding en 
ervaring. We bieden, naast een uitdagende werkomgeving, goede secundaire  
arbeidsvoorwaarden, individuele loopbaanbegeleiding en opleidingsmogelijkheden.  
 
Wil je meer weten? 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met 
Hanneke Bouwman, teamhoofd (Klinische Farmacie, St Antonius Ziekenhuis), 088-3207236 
Birgitta Nyqvist, teamhoofd (Klinische Farmacie, St Antonius Ziekenhuis), 088-3207237 
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