Vacature: arts-onderzoeker bij de Franciscus Borstkliniek
Bij de Franciscus Borstkliniek ligt de focus niet alleen op het genezen van mensen, maar ook op de
kwaliteit van leven na de behandeling. We zijn innovatief en handelen daar ook naar. Een voorbeeld van
een lopend project is de Permanent Breast Seed Implant trial, waarin het bestralingstraject na een
lumpectomie wordt verkort van 4 weken naar een sessie van 1 uur. Nieuwe projecten die nog dit jaar van
start kunnen gaan richten zich op percutane tumorablatie en het gebruik van een jodiumhoudende gel om
het doelgebied van de bestraling beter te kunnen bepalen.
Heel erg interessant en voor de patiënt van groot belang. In totaal zien we per jaar 2000 patiënten met
een verdenking op mammacarcinoom of een benigne aandoening van de borst. Onderzoek en innovatie
spelen daarbij een steeds belangrijkere rol.
Stichting Borstkanker Onderzoek Rotterdam
De Franciscus Borstkliniek wordt sinds 2016 gesteund door Stichting Borstkanker Onderzoek Rotterdam
(BOR). Door deze hulp heeft onze borstkliniek meerdere innovatieve projecten uit kunnen voeren waarin
we veel samenwerken met andere ziekenhuizen in de regio en daarbuiten (zie www.stichtingbor.nl). Al
deze projecten hebben een gemeenschappelijk doel: door innovatie de behandeling van borstkanker
patiëntvriendelijker maken.
De functie
Geïnteresseerd in het werk? Een korte uitleg van jouw functie: als arts-onderzoeker speel je een centrale
rol in de uitvoer van lopende projecten én de opzet van nieuwe projecten. Je bent betrokken bij alle
stappen van klinisch wetenschappelijk onderzoek: ontwikkeling van nieuwe onderzoeksvragen, verkrijgen
van financiering, schrijven van protocollen, uitvoer van studieprocedures, datamanagement en de
uiteindelijke presentatie van resultaten op wetenschappelijke congressen en in de media. Bij al deze
taken weet je mensen te overtuigen van de waarde van ons onderzoek voor de patiënt.
Wat verwachten we van jou?
Je bent arts, hebt affiniteit met de chirurgische behandeling van borstkanker, maar hebt ook interesse in
nieuwe technologie. Zowel aantoonbare klinische als wetenschappelijke ervaring is een pré. Je bent
zelfstandig én kan goed multidisciplinair samenwerken, hebt een ‘no-nonsense’ communicatie, bent
leergierig en neemt graag verantwoordelijkheid. Multitasking is voor jou geen probleem, maar je weet
ook hoofd- en bijzaken te scheiden. Bij tegenslagen stel je je oplossingsgericht op en toon je je een
doorzetter.
Wat hebben we je te bieden?
Binnen onze organisatie krijg je de ruimte voor een eigen invulling van je onderzoekstraject binnen onze
visie. Onze lopende projecten bieden je de kans om hierop door te gaan en gebruik te maken van de
bestaande samenwerking en logistiek. Momenteel hebben we vanuit Stichting BOR financiering
beschikbaar voor een fulltime aanstelling als arts-onderzoeker bij Borstkliniek Franciscus voor de duur van
1 jaar (FWG 60 (CAO ziekenhuizen)). In dat jaar verwachten we dat je zelf aanvullende financiering
genereert voor het 2e en 3e jaar door het verkrijgen van subsidies of bijvoorbeeld crowdfunding. Bij een
goede uitvoer van het onderzoek kan dit uiteindelijk resulteren in een promotietraject.
Solliciteren
Mail een korte en bondige motivatiebrief en cv naar m.romijn@franciscus.nl vóór 5 oktober 2018. Voor
meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met G. Struik, arts-onderzoeker, 06-14757095 of
g.struik@franciscus.nl

