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Functieomschrijving
De afdeling Medische Psychologie van het Radboudumc verricht wetenschappelijk onderzoek binnen diverse onderzoeksthema’s in
het onderzoeksinstituut Radboud Institute of Health Sciences. De onderzoeksgroep Pediatrische Psychologie (dr. Chris Verhaak; dr.
Jose Custers) participerend in het Radboud Center for Mitochondrial Medicine (prof. dr. Jan Smeitink) zal in samenwerking met de
Internationale Mito Patients Organization (IMP) per september 2017 een door het Prinses Beatrix Spierfonds gefinancierd project
starten: ‘Empowering children with mitochondrial myopathy in dealing with fatigue’. Wij zijn op zoek naar een promovendus die
deze studie zal uitvoeren.
Projectomschrijving
In de zorg voor kinderen met een mitochondriële ziekte (stofwisselingsziekte) ontbreekt op dit moment een evidence-based
behandeling voor het omgaan met de impact van de ziekte met name op het gebied van vermoeidheid en pijn. In een innovatief
single-case design wordt het effect op vermindering van vermoeidheid door de ‘POWERME’ interventie onderzocht bij 20 kinderen
met een mitochondriële ziekte. De interventie zal bestaan uit blended cognitieve gedragstherapie, een combinatie van face-to-face
contacten en een self-management website.

Taken en Verantwoordelijkheden


Uitvoeren van effectstudie in samenwerking met patiënten, vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, postdocs en GZ
psychologen;



Literatuuronderzoek;



Vertalen van behandelprotocollen ontwikkeld voor patiënten met andere chronische aandoeningen naar de situatie van
kinderen met een mitochondriële aandoening;



Databeheer en verwerking;



Vertalen en presenteren van onderzoeksopzet en behandeling voor artsen, psychologen en verpleegkundigen werkzaam met
deze kinderen;



Betrekken van patiënten en hun ouders bij opzet, uitvoering en presentatie van het onderzoek;



Contact met patiëntverenigingen;



Voordrachten over de onderzoeksresultaten, schrijven van Engelstalig publicaties ten behoeve van proefschrift.

Profiel
Wij zoeken een enthousiaste en gedreven collega met affiniteit met patiëntgericht onderzoek en medische psychologie. Je beschikt
over een academische opleiding in de Psychologie, Gezondheidswetenschappen, Pedagogiek of verwante disciplines. Een
tweejarige (research) master en aantoonbare publicatievaardigheden zijn een pre. Je beschikt over uitstekende communicatieve
vaardigheden in het Nederlands en het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

Organisatie
De studie wordt uitgevoerd binnen het Radboud Center for Mitochondrial Medicine (RCMM) en het Radboud Institute for Health
Sciences (RIHS). Het RCMM is een internationaal expertise centrum voor klinisch zorg, diagnostiek en onderzoek voor patiënten
met (verdenking op) een mitochondriële ziekte. Uniek aan dit research centrum is de integratie tussen zorg, diagnostiek en
onderzoek. Het RCMM is onderdeel van een wereldwijd netwerk van internationale onderzoekscentra, patiëntenorganisaties en
andere betrokken. Het onderzoek is ingebed binnen het RIHS, één van de drie onderzoeksinstituten van het Radboudumc.
Werken bij het Radboudumc
Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en betaalbare gezondheidszorg. Onze missie is:
‘to have a significant impact on healthcare’. Die missie verwezenlijken we met persoonsgerichte zorg, aantoonbaar
onderscheidende kwaliteit, doelmatigheid en duurzame netwerken. Al onze inspanningen zijn er steeds op gericht om tot
verbetering en vernieuwing te komen. De patiënt en zijn kwaliteit van leven vormen hierbij ons uitgangspunt. Patiëntenzorg,
onderzoek en onderwijs gaan bij dit alles hand in hand.
Om onze missie te kunnen realiseren, zoeken wij collega’s die deze uitdaging met ons aan willen gaan. Medewerkers die goed zijn
in hun vakgebied en het beste uit zichzelf halen door grenzen te verleggen en ‘net dat stukje meer’ te bieden. In het Radboudumc
krijg je het vertrouwen en neem je de verantwoordelijkheid om samen de verandering waar te maken. Voor de beste zorg voor de
patiënt en de toekomst van de gezondheidszorg.

Opmerkingen en contactinformatie


In je motivatiebrief verzoeken we je om de naam en contactgegevens van twee referenten op te nemen.



Het aangeboden dienstverband is voor 0,7 fte met ruimte voor uitbreiding.



Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG). De aanvraag hiervoor verloopt via de afdeling HR van
het Radboudumc.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met dr. Chris Verhaak, sectieleider Kinderen en Jeugd, (024) 361 39 44.
Graag solliciteren vóór 10 juli via https://mobiliteit.radboudumc.nl/vacatures. De link is vanaf 26 juni beschikbaar.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs.
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