Geïnteresseerd in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek met een relevantie voor de
klinische praktijk?
De Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en de
Onderzoeksgroep NuPhaC (Nurse and Pharmaceutical Care) van de Universiteit Antwerpen zoeken:
1 voltijds empirisch onderzoeker (m/v)
Voltijdse aanstelling met doctoraatsbeurs voor 4 jaar (mits jaarlijkse gunstige evaluatie)
Aanstelling: VUB campus Jette, Brussel
Werkplaats: VUB campus Jette, Brussel en UAntwerpen campus Drie Eiken, Wilrijk (hoofdwerkplaats
te overleggen)
Je voert een onderzoeksproject uit naar de effecten van wijzigingen in het gebruik van
geneesmiddelen (symptoombehandeling en deprescribing) op morbiditeit, mortaliteit en kwaliteit
van leven aan het levenseinde. Zowel wijzigingen in geneesmiddelen voor symptoombehandeling,
als geneesmiddelen voor behandeling van co-morbiditeiten en preventieve geneesmiddelen komen
aan bod. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoeksproject, onder supervisie
van de projectgroep. Voorbeelden van taken zijn:
 Je voert een systematisch literatuuronderzoek uit
 Je ontwerpt een interview gids voor de bevraging van zorgverleners in focusgroepen (kwalitatief
onderzoek) en je neemt deze interviews af
 Je verwerkt en analyseert de verzamelde kwalitatieve data
 Je analyseert en interpreteert data uit grote zorg- en geneesmiddelendatabanken met data op
patiëntenniveau
 Je rapporteert de gegevens via wetenschappelijke artikels en presentaties op conferenties
 Je schrijft hierover een doctoraal proefschrift
Je bent een gedreven onderzoeker met:
 Een academisch diploma tweede cyclus (bij voorkeur Master Verpleegkunde,
Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde of Farmaceutische Zorg) of je bent een laatstejaars
Masterstudent
 Motivatie voor onderzoek over geneesmiddelen aan het levenseinde en het schrijven van een
doctoraat (4 jaar)
 Goede computerkennis (Word, Excel, PowerPoint, …)
 Kennis en/of ervaring mbt kwalitatieve en voornamelijk kwantitatieve onderzoeks- en
analysemethoden
 Basiskennis mbt SQL, SAS of R is een meerwaarde
 Goede schriftelijke en mondelinge communicatie in Nederlands en Engels
 Een flexibele houding.
Je zal werken in twee onderzoeksgroepen met internationale reputatie met verschillende
voordelen:
 Je krijgt goede begeleiding bij het wetenschappelijke werk door ervaren onderzoekers
 Je werkt op een aangename werkplaats met collegiale sfeer
 Je ontvangt een maandsalaris van minimaal €2100 netto (doctoraatsbeurs)
 Je krijgt diverse andere voordelen zoals:
o Maximale tussenkomst in reiskosten met het openbaar vervoer
o Hospitalisatieverzekering, inclusief gewaarborgd inkomen
o 35 dagen verlof
o Voordelig gebruik van sportfaciliteiten en budgetvriendelijke maaltijden op de campus
 Indiensttreding vanaf april 2020 (datum bespreekbaar)

Je bent geïnteresseerd om ons team te vervoegen?
Stuur je motivatiebrief en CV (met vermelding van behaalde graden) vóór 10 maart naar
kristel.paque@antwerpen.be
Heb je verdere vragen? Contacteer: dr. Kristel Paque, kristel.paque@uantwerpen.be

