
 

 

 

 

 

 

 
 
Vacature voor promovendus – arts M&G in opleiding (AIOTO) bij AMPHI, Radboudumc 
Nijmegen 
 
Acceptatie van vaccinaties is niet langer een gegeven. We zoeken een AIOTO die een 
promotieonderzoek wil uitvoeren om deze zogenaamde ‘vaccine hesitancy’ beter te begrijpen en 
praktische interventies te evalueren.  
 
Bij de academische werkplaats AMPHI start dit jaar het promotieonderzoek “Evaluating 
interventions to stimulate acceptance of NIP vaccinations: the role of deliberation on experiences 
and values”. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het 
Radboudumc in nauwe samenwerking met de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc. Het 
doel van deze studie is om: 

- De definitie van en de bestaande meetinstrumenten voor het meten van Vaccine 
Hesitancy te bestuderen, door een systematische analyse van de literatuur uit diverse 
relevante databases; 

- De omvang en gerelateerde socio-demografische kenmerken van Vaccine Hesitancy in 
Nederland te beschrijven, door het uitvoeren van een vragenlijststudie onder ouders uit 
een geselecteerde groep consultatiebureaus;  

- En een interventie ter bevordering van reflectie op feiten, waarden en ervaringen te 
ontwikkelen en te evalueren op effectiviteit, uitvoerbaarheid, acceptatie en satisfactie, in 
een vergelijkende studie. Hiertoe dient zowel een vragenlijststudie als een interviewstudie 
te worden uitgevoerd. 

 
Het onderzoek wordt verricht onder eindverantwoordelijkheid van Prof. Marlies Hulscher,  
Dr. Jeannine Hautvast, en Dr. Olga Visser. De onderzoeker zal werkzaam zijn bij de afdeling 
Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Het Radboudumc biedt een PhD-
scholingsprogramma afgestemd op de behoeften van de promovendus. Er worden 3-maandelijkse 
onderzoekscholingen georganiseerd vanuit AMPHI. Daarnaast bieden de betrokken 
onderzoeksafdelingen refereerbijeenkomsten en methodologische deskundigheid aan PhDs.  
 
Dit promotieonderzoek is specifiek bedoeld voor artsen in opleiding tot arts Maatschappij & 
Gezondheid. Door opleiding en promotieonderzoek te combineren, is de intentie dat betreffende 
kandidaat (de AIOTO) in 7 jaar diens opleiding afrondt en tevens promoveert. 
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Functie-inhoud: 
De promovendus: 

- is verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het onderzoek als vastgelegd in 
het onderzoeksprotocol.  

- is verantwoordelijk voor het projectmanagement van de deelstudies. 
- is verantwoordelijk voor de data-analyse, het schrijven van wetenschappelijke publicaties 

en het presenteren van resultaten bij maatschappelijke en wetenschappelijke 
bijeenkomsten.  

- werkt in een team van supervisors en externe adviseurs aan bovengenoemde taken. 
 
Functie-eisen:  

- Arts in opleiding in het profiel Jeugdgezondheidszorg of Infectieziektebestrijding. Deze 
opleiding dient gestart te zijn in 2019 of 2020, en de arts is in dienst bij de SBOH. Een 
basisarts die de ambitie heeft te starten met één van voornoemde profielen kan ook 
solliciteren.  

- Bij voorkeur ervaring in het doen van onderzoek en kennis van onderzoeksmethoden.  
- Bij voorkeur expertise ten aanzien van het thema vaccinaties.  
- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.  
- Goed organisatievermogen, werkt zelfstandig en projectmatig, en is stressbestendig.  
- Beschikt over een enthousiaste en pro-actieve opstelling, uitstekende communicatieve 

vaardigheden en kan goed in teamverband werken.  
- Heeft goede beheersing van de Engelse taal. 
- In bezit van rijbewijs. 

 
Algemene gegevens:  
Taakomvang:  De AIOTO krijgt een dienstverband van 1,0 fte voor de duur van het 

AIOTO-traject via de SBOH, de werkgever van onder andere aios M&G (zie 
ook https://www.sboh.nl/opleiding-arts-maatschappij-en-gezondheid). 

 
Duur project: 7 jaar; in deze periode zal de opleiding tot Arts M&G vervlochten worden 

met de werkzaamheden voor dit promotieonderzoek. E.e.a. wordt 
afgestemd met NSPOH, kandidaat en (co) promotieteam. 

 
Werklocatie:    Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde, Radboudumc, Nijmegen.  
 
Honorering: Conform salariëring SBOH, omdat het een detachering vanuit SBOH 

betreft. 
 
Informatie: Over dit onderzoek en deze functie kunt u informatie opvragen bij  

dr. Jeannine Hautvast (024-3618181).  
Belangstelling: Indien u geïnteresseerd bent in deze functie wordt u verzocht om uiterlijk 

donderdag 14 mei 2020 een sollicitatiebrief en CV te sturen naar  
dr. Jeannine Hautvast; jeannine.hautvast@radboudumc.nl. 
De sollicitatiegesprekken worden (waarschijnlijk via skype) gehouden op 
woensdag 20 mei 2020. 
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