Arts-onderzoeker
Functionele urologie bij volwassenen en kinderen (36 uur per week)
Functie-inhoud
Als arts-onderzoeker/promovendus houdt u zich fulltime bezig met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
de functionele urologie bij volwassenen en kinderen. In juli/augustus 2021 zal u mede door de huidige
promovendi in de onderzoekslijn ingewerkt worden. De focus van de onderzoekslijn is het verbeteren van de zorg
voor patiënten met o.a. urine incontinentie en urine retentie. Een deel van uw takenpakket is meewerken aan de
COMPaRE trial. Uw werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit: het coördineren en zelf includeren en
opvolgen van patiënten in meerdere centra, het analyseren van de data, en het publiceren van de data. Het is de
bedoeling dat u na het beëindigen van uw aanstelling de nodige publicaties voor een proefschrift al gepubliceerd
of ingediend heeft.
COMPaRE trial
Dit is een multicenter gerandomiseerde trial waarbij onderzocht wordt of het hergebruiken van een blaaskatheter
gelijkwaardig is aan het gebruik van eenmalige wegwerp katheters voor intermitterende zelfkatheterisatie.
Wegwerpkatheters voor intermitterende blaas katheterisatie genereren jaarlijks miljoenen kilo’s aan plastic afval
op. Indien het mogelijk is om veilig een katheter te hergebruiken kan dit een grote reductie geven van met
medische plastic afval, hetgeen belangrijk is voor een duurzame toekomst. Binnen deze studie zal er ook
gekeken worden naar de kosten, kwaliteit van leven en patiënt tevredenheid over de herbruikbare katheter. Voor
het uitvoeren van deze trial is een subsidie verkregen van zowel ZonMw als het Erasmus MC op het gebied van
doelmatigheidsonderzoek.
Werkomgeving
De afdeling Urologie heeft in haar patiëntenzorg een aantal speerpunten, namelijk Functionele Urologie,
Kinderurologie, Oncologie en Andrologie. Wij leveren hoogwaardige zorg gekoppeld aan wetenschap en
onderwijs. De formatie van de afdeling Urologie bestaat uit 14 urologen. Daarnaast participeert de afdeling in de
opleiding tot uroloog. De speerpunten Functionele Urologie en Kinderurologie werken nauw samen zowel op
wetenschappelijk gebied als in de klinische zorg voor kinderen en adolescenten.
Profiel
Wij zijn op zoek naar:
•
•
•
•

Een basisarts die promotieonderzoek wil doen.
Interesse heeft in de urologie.
Affiniteit en ervaring heeft met wetenschappelijk onderzoek.
Organisatie skills heeft en communicatief vaardig is.

Bekijk hier onze voorwaarden voor indiensttreding.
Wat bieden wij
Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met hoge
ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.
•
•

Een tijdelijk dienstverband voor de duur van 3 jaar.
Een bruto maandsalaris van conform schaal 10 bij een volledige werkweek van 36 uur.

Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Universitair Medische Centra.
Inlichtingen en solliciteren
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dr. B.F.M. Blok, uroloog,
telefoon: 06-50008283 of e-mail: b.blok@erasmusmc.nl of dr. J.R. Scheepe, (kinder)uroloog, telefoon: 0618872025 of e-mail: j.scheepe@erasmusmc.nl.
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