
 
 
 
 
 

Promovendus passend behandelplan (M/V) 
(fulltime voor 4 jaar) 

 
Reageren op deze vacature kan tot 1 juli 2021 

 
 
 
Ben jij de academicus die de aankomende vier jaar (fulltime) wil bijdragen aan onderzoek 
gericht op het verbeteren van oncologische behandelbesluitvormingsprocessen om te komen 
tot een passende behandeling: Samen met de patiënt, medisch technisch passend en passend 
bij de mens? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
 
Promovendus, fulltime voor 4 jaar, ten behoeve van Alpe d’HuZeS project KWF nr 12921: 
Improving personalized treatment in oncology. Towards shared decisions based on integrated 
information regarding treatment options, health status and patient preferences. 
Consortium: dr Lieke Welling LUMC, prof Trudy van der Weijden MUMC+, prof Anne Stiggelbout 
LUMC, prof Barbara van Leeuwen UMCG, dr Asiong Jie Zuyderland ziekenhuis. 
 
 
 
Functiebeschrijving  
De promovendus is verantwoordelijk voor de uitvoering van werkpakket 1 en draagt bij aan de 
uitvoering van werkpakket 2. De hoofdtaken zijn: 
1) Systematisch review van de literatuur met betrekking tot IODM-interventies. 
2) Co-creatie en pilotstudie van de separate IODM componenten. 
3) Vaststellen van de finale IODM aanpak evenals de implementatie strategieën in één zorgpad 
per regio, samen met de collega’s in deze centra.  
4) Bijdragen aan vaststellen van een finale en complete set van uitkomstmaten voor proces en 
effect evaluatie, ten behoeve van WP2. 
5) Verzamelen en analyseren van WP1 data, en rapporteren van de resultaten van het literatuur 
review, de co-creatie en de pilotstudy in wetenschappelijke publicaties en een thesis. 
6) Ondersteunen van de promovendus van WP2 in data-verzameling en analyse. 
 
De eindverantwoordelijkheid van werkpakket 1 ligt bij prof Trudy van der Weijden, namens het 
consortium. De consortiumleden hebben bij voorkeur expertise op het gebied van oncologische 
patiëntenzorg & observationeel, experimenteel en implementatieonderzoek naar shared 
decision making en zorginnovaties in de oncologie. Het samenwerkingsverband bestaat uit 3 
UMCs en 1 STZ ziekenhuis, onderzoeksinstellingen, en patiëntvertegenwoordigers.  
 
 
Functie-eisen  
We zoeken uiterlijk per 1 oktober 2021 een schaap met 5 poten: een enthousiaste academicus 
met opleiding in geneeskunde, gezondheidswetenschappen, gezondheidspsychologie, of andere 
relevante sociale wetenschappen die zich breed wil oriënteren en de ambitie heeft om te 
promoveren. De kandidaat heeft gevoel voor het geneeskundig proces en voor de dynamiek van 
de dagelijkse werkvloer in de medische zorg. De kandidaat is gedreven, in staat zelfstandig te 
werken, in staat probleemoplossend te werken, en heeft affiniteit met 
gezondheidszorgonderzoek met kwantitatieve en kwalitatieve kenmerken (mixed methods 



approach). Daarnaast heeft de kandidaat goede schrijfvaardigheden, goede contactuele 
eigenschappen en is hij of zij een echte teamplayer. 
De kandidaat is bereid tot het regelmatig bezoeken van de deelnemende centra elders in het 
land. De standplaats van de kandidaat is formeel Universiteit Maastricht. 
 
Wetenschappelijke discipline  
Gezondheidszorgonderzoek, implementatieonderzoek, medische besliskunde 
 
Werkterrein  
Promotieplaats voor 4 jaar. 
 
Werk-/denkniveau, bijvoorbeeld gepromoveerd of HBO etc. 
Universitair 
 
Standplaats 
Maastricht, school CAPHRI 
 
Dienstverband:  
Tijdelijk  
 
Maximaal aantal uren per week 
38 uur per week 
 
Salaris  
wordt ingevuld door HRM  
 
Complete arbeidsvoorwaarden:  
word ingevuld door HRM 
 
Informatie over de organisatie  
The aim of the Care and Public Health Research Institute CAPHRI is to create a healthy society 
for everyone, by performing high quality research to innovate in care and public health. Building 
a bridge between research and society has high priority. The School CAPHRI has appointed more 
than 300 employees and almost 400 PhD candidates that are based at 11 core departments, 
such as Family Medicine, Health Promotion, Health Services Research, Epidemiology, Health 
Ethics and Society. 
 
 
Overige informatie 
De introductie van het multidisciplinaire overleg (MDO) in de oncologie heeft tot een 
aanzienlijke verbetering van de zorg geleid. Echter, het blijkt in de praktijk lastig te komen tot 
een passend behandelplan voor iedere patiënt. Patiënten willen samen met zorgverleners 
kunnen kiezen voor een behandeling die aansluit bij hun behoeften en wensen. Om samen te 
beslissen over een passend behandelplan is goede informatie over drie domeinen nodig: de 
volgens de richtlijnen beschikbare behandelopties, de gezondheidssituatie en de doelen en 
behandelvoorkeuren van de patiënt. 
 
 
Dit project richt zich op het integraal in kaart brengen van informatie over deze drie domeinen 
als basis voor een individueel behandelplan, middels het zogenaamde IODM (Integrated 
Oncology Decision-making Model). De kern is dat de informatievergaring duidelijker 
georganiseerd wordt met het oog op het individuele behandelplan. Deze informatie wordt 
geïntegreerd tot input voor één of meerdere gesprekken waarin samen wordt beslist over 
mogelijke behandelingen. 



In het 1e werkpakket optimaliseren we het IODM, in nauwe samenwerking met patiënten en 
zorgverleners, en doen we een pilot-implementatie om te onderzoeken of het IODM werkbaar is 
en bijdraagt aan een passend behandelplan. In een 2e werkpakket zal het model in een trial 
geëvalueerd worden binnen een aantal oncologische zorgpaden in een stepped-wedge cluster 
RCT. 
 
 
Contact  
Nadere informatie over deze functie kan ingewonnen worden bij Mw. Prof dr Trudy van der 
Weijden, Maastricht University (tel. 043-3882877/2329), hoogleraar implementatie richtlijnen 
en samen beslissen. 


