Vacature
Onderzoeker in Opleiding
‘Kwaliteit van leven en veroudering van mensen met Ernstige Meervoudige
Beperkingen (EMB)’
Omschrijving onderzoek
Door goede medische zorg worden mensen met EMB steeds ouder. Dat leidt tot zorgen over
de toekomst bij ouders: hoe kan ik voor mijn kind blijven zorgen, terwijl ik zelf ouder word?
En hoe zal het mijn kind vergaan als ik er zelf niet meer ben? Het onderzoek richt zich op
(veranderingen in) kwaliteit van leven bij oudere mensen met zeer ernstige verstandelijke en
meervoudige beperkingen (ZEVMB), en de gevolgen die dit heeft voor ouders en andere
familieleden. Daarbij speelt ook de unieke, impliciete en intuïtieve kennis een rol, die ouders
over hun kind hebben. De methoden van het onderzoek zijn literatuuronderzoek en
kwalitatieve methoden: semigestructureerde interviews en focusgroepen met ouders, andere
familieleden en zorgprofessionals, en observaties van mensen met ZEVMB. Het onderzoek
wordt gefinancierd door ZonMw en maakt deel uit van het programma ‘Gewoon Bijzonder,
Nationaal Programma Gehandicapten, EMB’ (zie www.zonmw.nl).
Functieomschrijving
De Onderzoeker in Opleiding (OiO) doet kwalitatief onderzoek naar de rol van kwaliteit van
leven en veroudering bij mensen met ZEVMB. Op grond van dit onderzoek worden
praktische instrumenten en een onderwijsprogramma ontwikkeld, waarbij samengewerkt
wordt met betrokken netwerken en partijen. De OiO schrijft Engelstalige artikelen, die leiden
tot een proefschrift en een promotie. Tijdens het project zal de OiO resultaten presenteren
tijdens (inter)nationale bijeenkomsten, zoals congressen en bijeenkomsten van betrokkenen
bij de zorg voor mensen met ZEVMB. Tot slot zal de onderzoeker bijdragen aan onderwijs op
het gebied van Medische Ethiek.
Functie-eisen
- Je hebt affiniteit met de doelgroep
- Je hebt ervaring met kwalitatief onderzoek
- Je bezit een Master in de pedagogiek, gezondheidswetenschappen, geneeskunde, sociale
wetenschappen of geesteswetenschappen
- Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
- Je kunt samenwerken met verschillende bij het onderzoek betrokken partijen
- Je beheerst Nederlands en Engels in woord en geschrift
Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden:
- Een tijdelijke aanstelling voor 1 fte (36 uur) voor de duur van één jaar, die bij adequaat
functioneren tot een totale duur van vier jaar wordt verlengd
- Salaris en arbeidsvoorwaarden OiO, conform CAO UMC
Waar je komt te werken:
Het onderzoek wordt in samenwerking uitgevoerd door het Amsterdam UMC, locatie AMC,
en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Je werkplek zal zijn op de Afdeling
Huisartsgeneeskunde AMC, sectie Medische Ethiek. Tevens zul je een deel van de week
werken in het LUMC, sectie Ethiek & Recht van de Gezondheidszorg. Op beide afdelingen

maak je deel uit van vakgroepen die zich bezighouden met empirisch onderzoek in medische
ethiek.
Voor meer informatie, inclusief de volledige projecttekst:
- prof. dr. Dick Willems, Amsterdam UMC, locatie AMC, tel. 020 566 7358
- dr. Erik Olsman, LUMC, tel. 071 526 5887
- drs. Marga Nieuwenhuijse, Amsterdam UMC, locatie AMC & Stichting Omega, tel. 020
699 4225
Je sollicitatie ontvangen we graag per mail, en wel vóór 16 augustus, gericht aan:
a.b.vandenberg@amc.uva.nl, onder vermelding van ‘Vacature OIO Gewoon Bijzonder’.

