Geïnteresseerd om de zorg voor kinderen met ouders met kanker te verbeteren aan de hand van
wetenschappelijk onderzoek?

De Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit
Gent zoekt:

1 voltijds empirisch onderzoeker (m/v)
Voltijdse aanstelling met doctoraatsbeurs voor 4 jaar (mits jaarlijkse gunstige evaluatie)

De studie:
Een deel van de mensen die met een ongeneeslijke kanker gediagnosticeerd wordt, heeft jonge
kinderen. De laatste jaren krijgt de kwaliteit van zorg voor deze patiënten almaar meer aandacht, een
positieve tendens die nu ook hun mantelzorgers te beurt valt. Tevens groeit ook het besef dat de zorg
voor deze toenemende groep niet uitsluitend door de professionele zorginstanties kan gebeuren. De
ruimere sociale omgeving kan zeker ook een rol spelen in het verlenen van informele steun. De
kinderen van de patiënten blijken echter vaak specifieke problemen te hebben die zich ook kunnen
manifesteren na het overlijden. Hún zorgnoden zijn echter nog nooit goed in kaart gebracht. Hetzelfde
geldt voor efficiënte zorginterventies. In dit project zullen we een instrument ontwikkelen dat de
zorgnoden alsook het formeel en informeel zorggebruik van deze kinderen kan meten. Vervolgens
meten we dit in 1) een multicentrische vragenlijststudie (in vier ziekenhuizen) bij kinderen van een
ouder met gevorderde kankerdiagnose, en 2) een studie op populatieniveau die het zorggebruik bij die
kinderen vergelijkt met het zorggebruik bij kinderen van ouders zonder gevorderde kanker a.d.h.v.
administratieve data. Zo vergaren we niet alleen inzichten over de zorgnoden en over het gebruik van
formele en informele zorg, maar bijvoorbeeld ook over de risicogroepen. Deze kennis kan als basis
dienen voor het ontwikkelen van interventies en tools die de zorgnoden van deze onderbelichte groep
kunnen aanpakken.
De opdracht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je werkt een kwalitatieve studie uit en voert interviews met kinderen, mensen met kanker en
experten over hun zorgnoden en zorg/hulp
Je verwerkt en analyseert deze kwalitatieve data
Je werkt een kwantitatieve vragenlijststudie uit en neemt deze af bij ouders met kanker en
hun kinderen
Je verwerkt en analyseert de kwantitatieve data
Je verwerkt en analyseert data afkomstig van administratieve dataverwerkers
Je rapporteert de gegevens via wetenschappelijke artikels en presentaties op nationale en
internationale conferenties
Je begeleidt een masterproefstudent die meewerkt aan jouw studie
Je schrijft een FWO-aspirantmandaat uit over deze studie
Je schrijft hierover een doctoraal proefschrift, op basis van 6 wetenschappelijke artikels

Je bent iemand met:
•

Een academisch diploma tweede cyclus (Master Psychologie, Sociologie,
Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde,…)
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•
•
•
•
•
•

Motivatie voor onderzoek over kinderen van ouders met kanker, hun zorggebruik en het
schrijven van een doctoraat (4 jaar)
Vaardigheden om zelfstandig te werken
Vaardigheden om vlot met collega’s, artsen, en patiënten te communiceren
Goede computerkennis (Word, Excel, PowerPoint, SPSS (of gelijkaardig programma))
Ervaring met SAS (of bereid zijn hier een cursus rond te volgen) is een pluspunt.
Kennis en/of ervaring m.b.t. kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.
Goede schriftelijke en mondelinge communicatie in Nederlands en Engels

Wij bieden:
• Een aanstelling met een doctoraatsbeurs voor een periode van 4 jaar – mits jaarlijkse
gunstige evaluatie (voorziene indiensttreding: 1-11-2020 maar bespreekbaar)
• Begeleiding bij het wetenschappelijke werk door ervaren onderzoekers
• Goede omkadering en begeleiding in een multidisciplinaire onderzoeksgroep met
internationale reputatie (www.endoflifecare.be)
• Aangename werkplaats met collegiale sfeer, veel jonge mensen en mensen jong van
geest
• Verloning op basis van doctoraatsbeurs, ongeveer 2100 euro per maand

Plaats tewerkstelling:
VUB campus Jette, Laarbeeklaan 103, 1090 Jette en/of UGent campus UZ Gent, Corneel
Heymanslaan 10, 9000 Gent (aanstelling is aan de VUB)
Interesse?
Stuur uw motivatiebrief en CV (met vermelding van behaalde graden) vóór 07-10-2020 naar Dr. Kim
Beernaert, kim.beernaert@vub.be, 0473/575128
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