
Geïnteresseerd in het verrichten van sociaal wetenschappelijk onderzoek met 
een duidelijke maatschappelijke en klinische impact? 

 
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) 
Werkplaats: VUB campus Jette, Brussel EN/OF UGent, Campus UZGent, Gent 
  
Je voert een onderzoeksproject uit over voorafgaande zorgplanning bij kinderen met 
kanker en hun ouders. Voorafgaande zorgplanning is een proces van communicatie 
tussen een patiënt, de naasten en hulpverleners, gericht op de planning van toekomstige 
zorg. Tijdens dit proces wordt gecommuniceerd en gereflecteerd over de kwaliteit van 
leven van de patiënt, hun ziekte-inzicht en de wensen en voorkeuren m.b.t. toekomstige 
zorg, alsook levenseindezorg. 

•       Je ontwikkelt een interventie over voorafgaande zorgplanning bij kinderen met 
kanker op basis van bestaande interventies  

•       Je voert een onderzoek uit in verschillende oncologische pediatrie afdelingen in 
Vlaanderen over de effecten van deze interventie op de kwaliteit van communicatie 
en de kwaliteit van zorg  

•       Je werkt hiervoor nauw samen met onderzoekers in binnen- en buitenland, 
pediaters, psychologen en ouders en kinderen 

•       Je verwerkt en analyseert de verzamelde data 

•       Je rapporteert de gegevens via wetenschappelijke artikels en presentaties op 
conferenties 

•       Je schrijft hierover een doctoraal proefschrift 

  
 
Je bent iemand met:  

•   Een academisch diploma tweede cyclus (Master Psychologie, Sociologie, 
Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde,…) of je bent een laatstejaars 
Masterstudent  

•       Motivatie voor onderzoek over voorafgaande zorgplanning en het schrijven van een 
doctoraat (4 jaar) 

•       Goede computerkennis (Word, Excel, PowerPoint, SPSS (of gelijkaardig programma) 

•       Kennis en/of ervaring mbt kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. 
(Kennis van experimentele onderzoeksdesigns kan een voordeel zijn) 

•       Goede schriftelijke en mondelinge communicatie in Nederlands en Engels 

 



Je zal werken in een onderzoeksgroep met internationale reputatie met 
verschillende voordelen: 

-        Je krijgt goede begeleiding bij het wetenschappelijke werk door ervaren onderzoekers 

-        Je werkt op een aangename werkplaats met collegiale sfeer 

-        Je start met een maandsalaris van ongeveer 1850 euro netto (doctoraatsbeurs) 

-        Je krijgt diverse andere voordelen zoals: 

•   Maximale tussenkomst in reiskosten met het openbaar vervoer 
•   Hospitalisatieverzekering 
•   35 dagen verlof  
•   Voordelig gebruik van sportfaciliteiten en budgetvriendelijke maaltijden op de 

campus 

 
Indiensttreding tussen 1 juni en 1 augustus (datum bespreekbaar) 
  
Je bent geinteresseerd om ons team te vervoegen? 
Stuur je motivatiebrief en CV (met vermelding van behaalde graden) vóór 30 mei 
2018 naar Kim.beernaert@ugent.be  
 
 
	  


