Arts-onderzoeker/gezondheidswetenschapper Brandwondencentrum Beverwijk
De Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN) is een non-profit organisatie
die zich richt op het stimuleren van de samenwerking tussen de drie Nederlandse Brandwondencentra
in Nederland (Beverwijk, Rotterdam en Groningen) door middel van onderzoek, educatie en training.
Dit maakt de VSBN tot kenniscentrum op het gebied van brandwondenzorg en -onderzoek. Er wordt
ook samengewerkt met diverse academische centra waaronder Amsterdam-UMC en het Erasmus
MC.
Wij zoeken een arts-onderzoeker/gezondheidswetenschapper voor het door de Nederlandse
Brandwondenstichting gefinancierd onderzoek getiteld “Groei en ontwikkeling van kinderen na
brandwonden”.
U bent de coördinerend onderzoeker in dit multicenter onderzoek naar groei en ontwikkeling van
kinderen die brandwonden hebben opgelopen en daarvoor behandeld zijn/worden in een van de drie
brandwondencentra in Nederland. Het doel van dit onderzoek is de kennis over deze mogelijke
effecten te vergroten en de (na)zorg voor deze patiëntengroep gericht te verbeteren.
Het onderzoek bestaat uit 1) een systematisch literatuuronderzoek om te achterhalen wat er bekend is
over de invloed van brandwonden op de groei en ontwikkeling van kinderen, 2) een multicenter
retrospectief cohort onderzoek en 3) een multicenter prospectief cohort onderzoek om het effect van
brandwonden op groei/ontwikkeling van kinderen van alle leeftijden in verhouding tot de omvang en
de ernst van de brandwond te onderzoeken. Dit onderzoek valt binnen de klinische, psychosociale en
epidemiologische onderzoekslijnen van de VSBN.
De standplaats is het Brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. De duur van
het project is 3 jaar ten behoeve van een promotie. U participeert ook in de uitvoering van ander
lopend klinisch onderzoek van het onderzoeksteam van het Brandwondencentrum Beverwijk.
U:








bent een afgestudeerd arts of gezondheidswetenschapper;
bent ambitieus en hebt interesse in klinisch en epidemiologisch onderzoek;
bent sociaal ingesteld en beschikt over een sterk analytisch denkvermogen;
heeft aantoonbare ervaring met kwantitatief onderzoek, data-analyse, en het schrijven van
wetenschappelijke artikelen;
bent in staat om zelfstandig en secuur te werken en initiatieven te ontplooien;
beschikt over goede spreek- en schrijfvaardigheden in het Nederlands en het Engels;
heeft interesse in brandwondenzorg, kindergeneeskunde, epidemiologie en uitkomstmetingen.

Wij:






bieden een contract voor 2 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar;
bieden een functie voor 36 uur per week;
bieden u de kans om u door middel van verschillende cursussen verder te ontwikkelen als
arts-onderzoeker;
bieden een eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantiegeld van 8,33%, 144 vakantie-uren, 57 uur
aan persoonlijk levensfase budget conform cao Ziekenhuizen (FWG 55) o.b.v. 36 uur en de
mogelijkheid om gebruik te maken van het meerkeuze systeem;
zijn zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer, NS-station Beverwijk ligt op vijf minuten
loopafstand.

De cao-Ziekenhuizen biedt de mogelijkheid voor ‘Arbeidsvoorwaarden à la carte’, een
meerkeuzesysteem voor secundaire arbeidsvoorwaarden.
Als medewerker van het RKZ kunt u gebruik maken van het ‘personeelsvoorzieningenpakket’ van
Centraal Beheer.
Voor het afsluiten van een zorgverzekering kunt u als medewerker van het RKZ gebruik maken van
een aantal collectieve contracten.
Reageren kan tot en met 5 mei 2019.
Medewerkers van het Rode Kruis Ziekenhuis hebben bij gelijke geschiktheid voorrang binnen de
sollicitatieprocedure.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met:
dr.ir. Anouk Pijpe, epidemioloog en onderzoekcoördinator Brandwondencentrum, 0251-265794
Solliciteren kan via https://werkenbijhetrkz.nl/o/artsonderzoekergezondheidswetenschapperbrandwondencentrum-beverwijk
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

