Vacature: Trial Arts bij Radboudumc
Radboudumc
Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare
gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en
daarbuiten. Onze missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare.
De afdeling Cardiologie houdt zich bezig met onderzoek, onderwijs en behandeling van hart- en
vaatziekten bij volwassenen. De afdeling Cardiologie biedt topreferente en topklinische zorg in de
regio Oost-Nederland. De afdeling kent de speerpunten: acuut coronair syndroom (hartinfarct) en
cardiale beeldvorming, ritme- en geleidingsstoornissen, percutane hartklepimplantaties, genetica
en congenitale cardiologie (aangeboren hartafwijkingen) en vrouwencardiologie
Functieomschrijving
Het betreft een tijdelijk vacature voor een trial arts voor de duur van 1 jaar. Tijdens dit jaar zal de
trial arts binnen de afdeling Cardiologie van het Radboudumc :
 Selecteren van patiënten voor klinische trials en opzetten van workflows hiervoor.
 Includeren van patiënten in klinische trials.
 Meewerken aan de introductie van klinische trials in Radboudumc
Bij gebleken geschiktheid, zal de trial arts doorstromen naar een arts onderzoeker/promovendus
plek binnen het Radboudumc of naar een anios plek.
Taken en verantwoordelijkheden
De trial arts is betrokken bij de ontwikkeling van klinische trials binnen de afdeling Cardiologie.
Hij/zij zorgt voor een medisch-wetenschappelijke voorbereiding, uitvoering en evaluatie van
studies. De trial arts werkt samen stafleden cardiologie (PI), klinische faciliteiten en
verpleegkundig reseach personeel. De trial arts heeft een spilfunctie in de organisatie en
uitvoering van trials. Hij/zij houdt zich bezig met de werving en selectie van deelnemers, evenals
het anamnese (uitvoerige ziektegeschiedenis), lichamelijk onderzoek, functieonderzoek. Dit alles
staat onder leiding van de PI. De trial arts is verantwoordelijk voor de logistiek van het onderzoek.
De trial arts zorgt er ook voor dat een protocol medisch-inhoudelijk is uit te voeren. Hij
documenteert en rapporteert over alle medische aspecten van dit protocol. Belangrijk voor de
trial arts is dat hij/zij het onderzoek dusdanig uitvoert dat de wetenschappelijke vraagstelling van
het studieonderwerp volledig en adequaat beantwoord wordt. Daarnaast moet hij er voor zorgen
dat de veiligheid van de vrijwilligers gewaarborgd wordt en de verwachtingen van de klant
worden nagekomen. Om de veiligheid van de vrijwilligers te waarborgen zal de trial arts in de
gaten houden dat de belangrijkste taken worden uitgevoerd. Dat bestaat uit voor- en
nakeuringen, contacten met de vrijwilligers. de medische begeleiding van vrijwilligers in
ambulante projecten en het beoordelen van de geschiktheid van vrijwilligers voor bepaalde
onderzoeken.
De trial arts vervult een brugfunctie vervullen tussen wetenschappelijk medisch onderzoek en de
medische praktijk. Bovendien kan hij/zij een rol spelen bij het toepassen van wetenschappelijke
kennis en kunde in de directe patiëntenzorg.

Profiel
Functievereisten
U heeft uw basisopleiding geneeskunde met succes afgerond, bij voorkeur met aantoonbare
opgedane ervaring ten aanzien van cardiologie. Ook indien u uw opleiding op zeer korte termijn
zult voltooien, wordt u uitgenodigd te solliciteren. Wetenschappelijke interesse is een
voorwaarde. Verder getuigt uw manier van werken van een zelfstandige en patiëntgerichte
houding.
Arbeidsvoorwaarden
De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing. Na 1 jaar is er zicht
op vervolgpositie binnen cardiologie, als anios of als arts-onderzoeker/promovendus.
Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris 4216 euro maximaal bruto per maand
bij een fulltime aanstelling, conform de salarisschaal 10 van bijlage A van de Cao umc.
Aanstelling: 36 uur
Contactpersonen: prof dr Niels van Royen, dr Robin Nijveldt
Niels.vanroyen@radboudumc.nl
Robin.nijveldt@radboudumc.nl
Tel: 024-361 14 220

