
JUNIOR ONDERZOEKER – 0.8 - 1.0 fte 

 

Functieomschrijving 

Ongeveer 50.000 mensen in Nederland hebben de ziekte van Parkinson. Genezing van de 

ziekte is (nog) niet mogelijk en patiënten sterven vaak aan de gevolgen van de ziekte en 

altijd met de ziekte. De kwaliteit van de palliatieve zorg, cruciaal in de late fase, staat 

centraal in het Europese onderzoeksproject PD_Pal. Dit bijzondere project ging in januari 

2019 van start. 

 

Binnen het omvangrijke internationaal consortium is het Radboudumc leider van het 

werkpakket waarbinnen het ParkinsonSupport zorgmodel voor palliatieve zorg voor 

mensen met de ziekte van Parkinson, doorontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd 

wordt. Het ParkinsonSupport zorgmodel bestaat uit speciaal opgeleide verpleegkundig 

specialisten die transmurale, geïntegreerde en proactieve palliatieve zorg, inclusief 

Advance Care Planning, leveren. Voor het onderzoek zullen verpleegkundigen in Italië, 

Griekenland, UK, Estland, Oostenrijk, Zweden en Duitsland getraind en gecoacht worden 

om de palliatieve zorg te kunnen geven volgens het ParkinsonSupport model. Dit zal 

maatwerk vereisen voor het verpleegkundig trainingsprogramma, omdat de 

beschikbaarheid en beroepskwalificaties binnen de verpleegkundige discipline sterk 

uiteenlopen in de deelnemende Europese landen. PD_Pal zal een belangrijke bijdrage 

leveren aan de kwaliteit van zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson. 

  

Het Radboudumc coördineert de PD_Pal studie vanuit Nederland, onder leiding van prof. 

dr. Bas Bloem, dr. Marieke Groot en dr. Marjan Meinders en de studie is gefinancierd 

vanuit het H2020 programma. 

 

 

  



Taken en verantwoordelijkheden 
 

Als junioronderzoeker heb je een belangrijke rol in de coördinatie en de uitvoering van de 

implementatie en evaluatie van ParkinsonSupport binnen dit complexe internationale 

project. Binnen de interventie ben je eerste aanspreekpunt voor de verpleegkundigen in 

de deelnemende Europese landen. 

Daarnaast speel je een centrale rol in de dataverzameling, de data analyse en het 

wetenschappelijk rapporteren over de resultaten. Je wordt bij al deze taken ondersteund 

door een team van ervaren onderzoekers op het terrein van palliatieve zorg en de ziekte 

van Parkinson. Daarnaast maak je deel uit van een grote en actieve onderzoeksgroep 

binnen het Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen. 

 

Profiel 

 

• MSc, afgestudeerd in de geneeskunde, verplegingswetenschappen, sociale 

wetenschappen of psychologie; 

• Affiniteit met de ziekte van Parkinson, palliatieve zorg en/of verpleegkundige zorg; 

• Ervaring met het geven van onderwijs is een pre; 

• Interesse in zowel kwantitatief als kwalitatief wetenschappelijk onderzoek; 

• Proactief en enthousiast; 

• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 

• Stressbestendig en plezier hebben in het werken in een dynamische omgeving waar 

geen dag hetzelfde is; 

• Goede organisatorische vaardigheden; 

• Kwaliteiten op het gebied van zelfstandig, nauwkeurig en gestructureerd werken en 

communicatieve vaardigheid, klantvriendelijkheid en behulpzaamheid; 

• Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

 

Het arbeidscontract valt samen met de duur van de Europese subsidie, en zal derhalve 

eindigen op 30 juni 2022. Gedurende de aanstelling zullen de mogelijkheden voor een 

promotie-onderzoek verkend worden.  
 

Contactinformatie 

 

Informatie over de vacature kan worden opgevraagd bij 1 van de projectleiders: 

  Marieke Groot (marieke.groot@radboudumc.nl) 

  Marjan Meinders (marjan.meinders@radboudumc.nl) 

http://www.radboudumc.nl/werken-bij/de-radboud-manier-van-werken
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