Arts-onderzoeker Urologie
De afdeling Urologie van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein heeft plek voor een ambitieuze artsonderzoeker met interesse in de urologie. In een wetenschappelijk project verdiep je je in de doorontwikkeling
en implementatie van voorspellende modellen om de prostaatkankerzorg te verbeteren. We bieden je een
mooie kans om ervaring op te doen in het vakgebied én desgewenst te promoveren op dit onderzoek.
Wat ga je doen?
In deze onderzoeksfunctie richt je je in het eerste half jaar op een predictiemodel voor de uitkomsten van
chirurgische behandeling van prostaatkanker. Je coördineert en evalueert de implementatie van het model ter
ondersteuning van de medische besluitvorming. Ook houd je je bezig met het verzamelen en analyseren van
resultaten voor kwaliteits- en onderzoeksdoeleinden. Zo toets je de impact van het in gebruik genomen
predictiemodel in de klinische praktijk. In het tweede half jaar van het project werk je aan een onderzoek op
het gebied van de PSMA PET/CT. In dit project richt je je op de implementatie van PSMA PET-informatie in
bestaande en nieuwe predictiemodellen. Tevens ga je de resultaten analyseren van een lopend onderzoek
naar de waarde van PSMA PET voor de detectie van prostaatcarcinoom en afwachtend beleid. Zo zorg jij voor
de wetenschappelijke verankering van deze projecten. De mogelijkheid bestaat om dit project door te laten
groeien tot een volwaardig promotietraject en het behalen van je PhD.
Het St. Antonius Ziekenhuis
Samen zorgen voor de kwaliteit van leven, daar staan onze 6.000 betrokken medewerkers van het
St. Antonius Ziekenhuis voor. Naast de beste patiëntenzorg staat innovatie en onderzoek centraal. We zijn
niet voor niets een van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. En dat stralen we ook
graag uit door onze focus te leggen op continue verbetering van onze zorg. Denk aan de nieuwste
behandeltechnieken en apparatuur. Onze klinische speerpunten zijn hart & vaat, longen en kanker. Het St.
Antonius Ziekenhuis is onderdeel van de Santeon-ziekenhuizen.
Jouw werkplek
Je komt te werken binnen de afdeling Urologie van het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein. Het
leveren van topklinische prostaatkankerzorg gecombineerd met hoogwaardig klinisch wetenschappelijk
onderzoek staat centraal in ons ziekenhuis net als bij de andere Santeon-ziekenhuizen. Vanuit jouw rol als
arts-onderzoeker heb je intensief contact met de collega’s in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en bij de
overige Santeon-partners. Je werkt nauw samen in multidisciplinaire setting met een team van Value Based
Healthcare-onderzoekers, zorgverleners, projectleiders en data-analisten van de urologie afdelingen in alle
betrokken ziekenhuizen.
Jij brengt mee
Om als arts-onderzoeker aan de slag te kunnen, vragen we van jou:
 Een MSc geneeskunde met BIG-registratie;
 Kennis van Excel/SPSS/R en databases of bereidheid om dit snel te leren;
 Ervaring met het werken met een elektronisch patiënten dossier (Epic/Hix);
Klinisch onderzoek vraagt om hoge mate van accuratesse en doortastendheid. Je bent enthousiast,
sociaalvaardig en gedreven en hebt aantoonbare interesse in klinisch wetenschappelijk onderzoek en het
vakgebied urologie. Jouw communicatieve en organisatorische vaardigheden zorgen dat je in staat bent om
ziekenhuisoverstijgende projecten succesvol te combineren. Je beschikt over een goed ontwikkeld analytisch
vermogen en over een flinke dosis zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Onder hoge druk en bij strakke
deadlines lever jij de beste prestaties. Je leert graag nieuwe dingen en je krijgt energie van ideeën om de zorg
steeds weer verder te verbeteren.
Wij bieden

Een boeiende baan voor 36 uur per week met mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen op organisatorisch
en medisch-wetenschappelijk gebied;

Een prettige werksfeer in een multidisciplinair team van professionele en enthousiaste collega’s;

Een contract voor 1 jaar als arts-onderzoeker, met zicht op verlenging in het kader van een volledig
promotietraject;

Salariëring conform cao-ziekenhuizen 7.1.1. op basis van 36 uur per week (FWG 60), met bijbehorende
goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand.
Informatie

Wil je meer weten, neem dan contact op met Timo Soeterik, Arts-onderzoeker urologie, T 088-3208872. Hij
heeft alle details en vertelt je graag meer.
Solliciteren
Heb je interesse in deze wetenschappelijke onderzoeksfunctie? Stuur dan voor 19 april 2021 a.s. je
gemotiveerde sollicitatiebrief en cv naar ons toe via de solliciteerbutton op onze website
www.werkenbijantonius.nl. Na deze datum hoor je z.s.m. of je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

