Promovendus Amsterdam UMC Expertise Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen
Genen, Gezondheid en Gedrag: onderzoek bij zeldzame syndromen.
Project:
Sinds 2017 is het Amsterdam UMC Expertise Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (AECO) het
landelijke door de NFU erkende expertise centrum voor 4 zeldzame syndromen: Cornelia de Lange
syndroom, Rubinstein-Taybi syndroom, Pitt-Hopkins syndroom, Marshall-Smith syndroom.
Onze belangrijkste drijfveer bij AECO is bruggen te bouwen tussen de medische wetenschappen,
fundamenteel onderzoek en gedragswetenschappen om kinderen en volwassenen met zeldzame
genetische syndromen de best mogelijke kansen op gezondheid, ontwikkeling, participatie en
kwaliteit van leven te bieden. Binnen de onderzoekslijn Genen, Gezondheid en Gedrag is plek voor
een AIOTO Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), d.w.z. dat je in 6 jaar je opleiding tot AVG
en een promotieonderzoek afrondt. Vanuit het AECO vindt het promotieonderzoek plaats in het
Amsterdam UMC in samenwerking met Zodiak (Prinsenstichting) waar je de opleiding tot AVG volgt.
Je wordt opgeleid tot clinician-scientist en krijgt de gelegenheid om je zowel in kwantitatief als
kwalitatief onderzoek te bekwamen.
Gezocht:
Je hebt affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking en hun families, en interesse in de
somatische, cognitieve en gedragsmatige aspecten van genetische syndromen. Je ambieert het vak
van AVG en wilt bijdragen aan de wetenschappelijke ontwikkelingen vanuit het nieuwe specialisme.
Je bent gemotiveerd en toegewijd om zowel het promotieonderzoek als de AVG-opleiding succesvol
af te ronden. Je hebt sterke sociale, analytische en organisatorische vaardigheden en bent flexibel en
inventief. Daarnaast kun zowel uitstekend zelfstandig als in teamverband werken.
Werkzaamheden:
Tijdens je promotietraject zet je in samenwerking met je begeleiders je eigen studie op. Je verdiept je
in de bestaande literatuur en in nationale en internationale onderzoekverbanden, je includeert
patiënten, verzamelt data, houdt presentaties en onderhoudt contact met patiëntverenigingen,
artsen, gedragswetenschappers en onderzoekers. Als passend zullen daar fysiologische metingen
danwel laboratoriumwerkzaamheden bijkomen. Verder zal je al vroeg in het project bestaande data
kunnen analyseren en beschrijven in wetenschappelijke artikelen.
Tijdens het opleidingsgedeelte werk je 2 jaar bij Zodiak, deskundigheidscentrum van Prinsenstichting
te Purmerend, en loop je 1 jaar stages (https://avgopleiding.nl/ ).
Wij bieden:
Wij bieden je de mogelijkheid om de opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) te
combineren met een promotieonderzoek. Je krijgt een aanstelling bij Prinsenstichting en Amsterdam
UMC met financiering via de SBOH (na goedgekeurde aanvraag bij SBOH). De Cao SBOH (Cao
(sboh.nl)) is van toepassing en de AIOTO ontvangt een salaris overeenkomstig de salarisregeling in
artikel D-2.
Interesse?
Startdatum is 1 februari 2022. Ben je geïnteresseerd, stuur dan z.s.m. je CV en motivatiebrief per
email naar s.a.huisman@amsterdamumc.nl en poliAVG@prinsenstichting.nl. Voor info kun je bellen
naar poli AVG Zodiak 0299 459498.

