Vacature Onderzoeker In Opleiding Hospice Zorg
Met het onderzoeksproject HOPEVOL wordt onderzocht hoe de kwaliteit van de hospicezorg eruit zou
moeten zien volgens de zorgvragers; dat wil zeggen de (potentiele) patiënten en hun naasten. Mensen
in de palliatieve fase kunnen niet meer genezen, maar ze kunnen wel blijven hopen op een optimale
kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven op hun locatie van voorkeur. Ruim 75% van de gezonde
mensen zegt thuis te willen sterven. Een deel van hen sterft uiteindelijk, al dan niet gekozen, in een
hospice (tussen de 17.000 en 30.000 mensen per jaar). Nederland telt ruim driehonderd hospices. Het
domein Hospicezorg is nog maar heel beperkt ontsloten voor onderzoek. De nadruk in het project ligt op
het verkrijgen van optimaal inzicht in welke mensen naar een hospice gaan, verblijven en verbleven.
Wat zijn en waren hun vragen en hoe wordt en werd de zorg daarop ingericht? Het doel van die analyse
is om met kwantitatieve en kwalitatieve methoden het onzichtbare zichtbaar en bespreekbaar te maken
als basis voor de ontwikkeling van een passende en toetsbare kwaliteit van hospicezorg. Het resultaat
van HOPEVOL in 2020 bestaat uit een betrouwbare beschrijving van een deel van de ‘patient journey’ in
de palliatieve fase; een database voor vervolgonderzoek en onderwijs en een advies (inclusief
implementatieplan) voor de inrichting van de toekomstige hospicezorg. Als promovendus ben je de
uitvoerende kracht van dit onderzoek. Het onderzoek vindt plaats in de eerste lijn en verpleeghuizen
door het hele land. Het HOPEVOL projectteam bestaat uit een collega promovendus, met wie je
gelijktijdig start, onderzoekers en professionals van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht UMC
Utrecht en professionals en coördinatoren van het consortium Palliatieve Zorg Midden Nederland, het
Septet. Daarnaast werk je nauw samen met ‘gidspanels’ van zorgvragers, zorgverleners en
beleidsmakers die worden ingericht als instrument voor een voortdurende dialoog tussen onderzoek en
de zorgpraktijk. Als promovendus krijg je de mogelijkheid je onderzoeksvaardigheden verder te
ontwikkelen via modules van de master klinische epidemiologie, participatie in researchbesprekingen en
werkcolleges binnen het programma Kanker. Je zult multidisciplinaire begeleiding ontvangen en in
principe kan je aanstelling uitmonden in een promotie.

Afdeling
Het HOPEVOL project is een breed gedragen onderzoek in een historisch gevoelig domein. Het betreft
een samenwerkingsverband, waarin veel partijen medeverantwoordelijk dragen. Het Expertisecentrum
Palliatieve Zorg Utrecht en het consortium Septet vormen de spil voor samenwerking met: PalHag, de
NHG groep van kaderhuisartsen palliatieve zorg de Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg Nederland, de
Associatie Hospicezorg Nederland, de brancheorganisatie voor verpleeghuiszorg ActiZ, de koepel voor
netwerken palliatieve zorg Fibula, het Integraal Kankercentrum Nederland en zes regionale
samenwerkingsverbanden palliatieve zorg. Het HOPEVOL project past in de doelstellingen van het VWS
stimuleringsprogramma Nationaal Programma Palliatieve Zorg 2014-2020. Er gaat veel en expliciet
aandacht uit naar de stem van de patiënt en naasten. Zorgbelang Gelderland/Utrecht is daarin onze
partner voor de inrichting van patiënten participatie. Je standplaats wordt de afdeling
Huisartsgeneeskunde van de divisie Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen,
Eerstelijnsgeneeskunde en Epidemiologie van het UMC Utrecht. Promotoren zijn prof. dr. Niek de Wit
(huisartsgeneeskunde) en prof. dr. Saskia Teunissen (palliatieve zorg & hospicezorg).

Profiel
Je bent opgeleid als arts of als verpleegkundige met een wetenschappelijke master. Je hebt affiniteit
met het bieden van zorg aan mensen in de palliatieve fase en vraagstukken rondom eigen regie,
kwaliteit van leven en sterven. Het is een pre wanneer je ervaring hebt met het uitvoeren van kwalitatief
en kwantitatief onderzoek. Als persoon ben je een betrokken mens, durf je nieuwsgierig te zijn en ben je
ook efficiënt. Je bent in staat projectmatig en gestructureerd doelstellingen na te streven en resultaten
te bereiken. Het lukt jou om met veel verschillende mensen te communiceren, en je bent flexibel en
collegiaal. Verder heb je gevoel voor verhoudingen, waardoor je in staat bent soepel en passend te
schakelen in contacten met patiënten, naasten, zorgverleners in diverse zorglocaties en beleidsmakers.
Je bent leergierig, doortastend, kritisch, reflecterend en stressbestendig. Het lukt jou om heldere
teksten te schrijven, zowel in het Nederlands als in het Engels. Je beschikt over wetenschappelijke
vaardigheden en de ambitie de zorg van alledag, dicht bij de patiënt en naasten, meer
wetenschappelijke onderbouwing te geven.

Het salaris voor deze 100% functie bedraagt maximaal € 2.919,00 bruto per maand op basis van een
fulltime dienstverband (werkweek van 36 uur). Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 12 maanden,
bij gebleken geschiktheid tot max. 36 maanden.
Daarnaast bieden wij onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, vakantietoeslag, een
reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, opleidingsmogelijkheden en persoonlijk budget. De
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (UMC).

Meer informatie
Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature, neem contact op met de contactpersoon,
mevrouw Prof.dr. S.C.C.M. Teunissen, Hoogleraar Palliatieve Zorg/Hopsicezorg en voorzitter
Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht, via het e-mailadres m.toncman@umcutrecht.nl.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

