Profielschets arts-onderzoeker SENS-U trial
Arts-onderzoeker of psycholoog-onderzoeker afdeling urologie Radboudumc Nijmegen/WKZ Utrecht.
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arts/ psycholoog
32 uur per week
1 jaar met uitzicht op verlenging tot een compleet PhD traject
Schaal 10
Min €2911,- €4615,Sluitingsdatum 9 april 2021
Start datum 1 juni 2021
Datum eerste gesprek 19 april 2021
Duur 1 jaar met verlenging tot additioneel 3 jaar promotie traject

Wat zoeken wij
Wij zoeken een enthousiaste onderzoeker voor een klinisch onderzoek naar de (kosten)effectiviteit
van de SENS-U. Dit betreft een draagbare echografische blaasmonitor voor kinderen met
incontinentie.
De behandeling van incontinentie is multidisciplinair en vaak complex vanwege de onderlinge
verwevenheid van gedragsmatige en fysieke oorzaken. Urotherapie combineert elementen uit de
cognitieve gedragstherapie met fysieke training. Urotherapie is meestal effectief maar vraagt om
veel inzet van het kind en kost vaak veel tijd. De recent op de markt gebrachte SENS-U lijkt een
veelbelovend hulpmiddel wat de huidige behandeling (kosten)effectiever zou kunnen maken.
Functie inhoud
Het betreft een functie als onderzoeker gedurende 1 jaar met uitzicht op een promotie traject van 4
jaar. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van een multicenter RCT met deelname van vier
centra: Radboudumc Nijmegen, WKZ Utrecht, Isala klinieken Zwolle/ Meppel en TOP voor kinderen
B.V. in Arnhem.
Je verzamelt, analyseert en publiceert data betreffende de meerwaarde van de SENS-U en de
(kosten)effectiviteit van het hulpmiddel. Tevens voer je kwalitatief onderzoek uit en verdiep je je in
de psychologische aspecten van urine incontinentie.
Je werkt deels vanuit het Radboudumc, deels vanuit het WKZ. Je bezoekt regelmatig de andere
centra. Je dagelijkse begeleiding wordt gedaan door psycholoog-urotherapeut Anka NieuwhofLeppink (WKZ Utrecht), kinderuroloog Liesbeth de Wall (Radboudumc) en psycholoog-epidemioloog
Renske Schappin (Universiteit Utrecht).
Werkomgeving
De afdelingen kinderurologie in het Radboudumc en WKZ Utrecht zijn beide 3e lijns academische
centra die zorg leveren voor complexe en/of aangeboren aandoeningen van de urinewegen bij
kinderen. Het Radboudumc heeft een leidende rol binnen de internationalisering van de zogeheten
European Reference Network (ERN). Het WKZ is al jaren op nationaal en internationaal niveau

bekend om top referente zorg en wetenschap op het gebied van therapie resistente functionele
incontinentie bij kinderen.
Profiel
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•
•
•
•
•

Je bent een afgestudeerd arts of psycholoog (of in het laatste jaar van de studie).
Interesse in de kinderurologie en gedragstherapie is vereiste, ervaring is geen vereiste.
Kennis van kwantitatief onderzoek, affiniteit met kwalitatief onderzoek.
Je functioneert prima in een multidisciplinair teamverband.
In je werk toon je organisatievermogen, analytisch denken, doorzettingsvermogen,
flexibiliteit, nauwkeurigheid en zelfstandigheid.
Het werken in vier verschillende centra is geen belemmering voor jou.

Wat bieden wij
Een uitdagende functie in de eerste multicenter RCT binnen de urotherapie voor kinderen met
incontinentie in de hele wereld!
•
•
•

Een promotietraject met de duur van 4 jaar bij goed functioneren gedurende het eerste jaar
De mogelijkheid om onderzoek te doen wat dicht bij de klinische praktijk heeft en direct
impact heeft op de behandeling van kinderen.
Werken in een multidisciplinaire omgeving die topreferente zorg levert.

Inlichtingen en solliciteren
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met
e-mail: Liesbeth.dewall@radboudumc.nl

