2 Promovendi Paramedische herstelzorg
Word jij de spil van een project waarin interprofessionele samenwerking tussen ziekenhuis en
de eerste lijn, netwerkzorg en (digitale) communicatie centraal staan? We zoeken 2
promovendi voor de ontwikkeling van een integraal zorgmodel voor transmurale paramedische
zorg.

Wat ga je onderzoeken
Veel patiënten hebben na een ziekenhuisopname begeleiding van meerdere paramedische
disciplines nodig. Om te zorgen dat de patiënt de juiste zorg van de juiste professional op het
juiste moment krijgt, is een goede afstemming tussen zorgbehoefte en zorgaanbod essentieel.
Hierbij zijn een patiëntgerichte benadering en goede communicatie tussen de betrokken
professionals in de gehele zorgketen - van het ziekenhuis tot bij de patiënt thuis - belangrijk.
In dit project ontwikkel en evalueer je samen met een collega promovendus een transmuraal
multidisciplinair zorgpad voor kwetsbare ziekenhuispatiënten die na ontslag paramedische
begeleiding nodig hebben.

Wat ga je doen
Jouw kerntaken als onderzoeker, in samenwerking met strategische partners, zullen
voornamelijk bestaan uit:
Het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een transmuraal multidisciplinair
zorgpad met een screeningsinstrument voor paramedische nazorg, een
communicatiesysteem voor professionals en patiënten en de verbinding met bestaande
eerste lijns netwerken.
Het opzetten, coördineren en uitvoeren van een mixed methods studie om het proces en
de uitkomsten van de interventie te evalueren, waarbij zowel kwalitatieve als kwantitatieve
analyse technieken worden gebruikt.
Het schrijven van wetenschappelijke artikelen resulterend in een academisch proefschrift.
Tijdens het onderzoek werk je nauw samen met de projectgroep binnen Amsterdam UMC
(locaties AMC en VUmc), zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn en een uitgebreid
consortium van stakeholders
Je komt te werken op de afdeling revalidatiegeneeskunde en werkt nauw samen met je
directe collega-promovendus en een enthousiast en kundig begeleidingsteam.

Wat neem je mee
Je hebt een paramedische of verpleegkundige achtergrond met een afgeronde Master
zoals bewegingswetenschappen, Evidence Based practice in
Heatlhcare, gezondheidswetenschappen, of vergelijkbaar.
Je kent de zorg en hebt klinische ervaring in jouw beroep en liefst in zowel de eerste als
tweede lijn.
Je kunt goed samenwerken, maar ook knopen doorhakken en bent resultaatgericht.
Je bent een organisatietalent met uitstekende communicatieve vaardigheden.
Je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Engelse taal.
Je bent flexibel, enthousiast, zelfstandig en leergierig.

Wat bieden we jou
Een vliegende start van jouw carrière in het onderzoekswerk.
Alle ruimte voor jouw drive om de zorg van morgen vorm te geven.
Werken aan grootschalig én eigen onderzoek, met gemotiveerde collega’s uit alle hoeken
van de wereld.
Een contract voor een jaar (12 maanden) met de intentie tot verlenging voor de duur van
het project.
Naast een goed basissalaris krijg je onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8%
vakantietoeslag. Bereken hier jouw netto salaris.
Pensioenopbouw bij BeFrank (AMR) of ABP (VUmc), afhankelijk van de locatie waar je
wordt aangesteld.
Uitstekende bereikbaarheid met het OV en vergoeding van een groot deel van je
reiskosten. Daarnaast hebben we voldoende parkeerplaatsen voor de deur én een goede
fietsregeling.

Waar en met wie werk je samen
De afdeling Revalidatiegeneeskunde kent vier units – de Unit Kinderrevalidatie, Unit
Neurorevalidatie, Unit Chronische Revalidatie en de Unit Acute Revalidatie. Binnen de
verschillende units werken revalidatieartsen, onderzoekers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten,
logopedisten, podotherapeuten, maatschappelijk werkers en medisch psychologen samen aan
onderscheidende patiëntenzorg, grensverleggend wetenschappelijk onderzoek en hoogwaardig
onderwijs.

Interesse in deze functie
Heb je nog vragen? Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Marike van der Schaaf,
senioronderzoeker afdeling Revalidatiegeneeskunde, via +31 (0)20 5664049of via m.
vanderschaaf@amsterdamumc.nl of Raymond Ostelo, Professor of Evidence Based
Physiotherapy, via +31 (0)20 59 82519 of r.ostelo@vu.nl.
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Tanja Hart, Recruitment
Adviseur, via t.hart@amsterdamumc.nl ov via 06-21603178.
Een referentiecheck en screening kunnen onderdeel zijn van de procedure. Lees hier wat dit
inhoudt. 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.

