
 

 

 

 

Vacature Onderzoeker in het kader van zwangerschapsvervanging Radboudumc Amalia 
Kinderziekenhuis Afdeling Medische PsychologieIn verband met zwangerschap zoeken we 
tijdelijke versterking bij het TRANSIT project. Het gaat om een periode van vijf maanden 
(augustus 2019 tot en met december 2019) voor 36 uur per week.  
 
Het TRANSIT project 
TRANSIT staat voor TRANSmurale zorg en InTerdisciplinaire samenwerking. Dit wil zeggen 
dat alle verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg van het kind en het 
gezin goed moeten samenwerken. Hierbij mag het niet uitmaken dat de zorgverleners 
voor verschillende organisaties werken. Binnen TRANSIT is extra aandacht voor de 
psychosociale zorg. Een behandeling vraagt vaak veel van kind en ouders. Hoe past dat in 
het dagelijkse leven? TRANSIT wil er voor zorgen dat er aandacht is voor emotionele en 
sociale onderwerpen rond kind en gezin gedurende medische behandelingen, zoals 
school, sociale steun, werk, sport en vrije tijd. 
 
Wat ga je doen? 
Je bent werkzaam op de afdeling Medische Psychologie en je werkt nauw samen met 
collega’s van het Amalia kinderziekenhuis. Je gaat als onderzoeker aan de slag met het 
verwerken van de resultaten van het TRANSIT project. We brengen kwalitatief de 
ervaringen van patiënten met de TRANSIT werkwijze in beeld. En kwantitatief meten we 
de effecten van de TRANSIT werkwijze op schoolverzuim van kinderen, arbeidsverzuim 
van ouders en zorggebruik. De resultaten verwerk jij in een wetenschappelijk artikel voor 
publicatie. 
 
Wie zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar een onderzoeker (in opleiding): 
je hebt een afgeronde academische opleiding; 
• Je kunt creatief omgaan met de beschikbare data van het TRANSIT project zodat het 
gebruikt kan worden voor publicatie; 
• je hebt ervaring met het schrijven van wetenschappelijke publicaties; 
• je beschikt over een flexibele werkhouding; 
• je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse 
en Engelse taal. 
 
Wat bieden wij? 
• je maakt onderdeel uit van het TRANSIT team, samen met twee projectleiders en twee 
projectmedewerkers; 
• jij levert een belangrijke bijdrage aan een innovatief project in de gezondheidszorg; 
• tijdelijke periode van vijf maanden: augustus 2019 tot en met december 2019; 
• 36 uur per week (start per 1 juli is in principe mogelijk); 
• Schaal 10A 
Ben je geïnteresseerd? Neem contact op met projectleider Chris Verhaak via 
Chris.verhaak@radboudumc.nl of + 31 24 3613944. 


