AIOTHO project polyfarmacie
Project
Per 1 januari 2018 ontstaat er een vacature voor een AIOTHO bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde
van de Universiteit Maastricht. Polyfarmacie is het gebruiken van (te) veel chronische medicatie. Het
gebruik van veel verschillende medicatie vergroot het risico op interacties en verminderde
therapietrouw. Dit onderzoek evalueert de optimalisatie van medicatie voor patiënten aan wie
langdurig veel medicatie voorgeschreven wordt. In een cluster gerandomiseerde trial wordt de
effectiviteit en uitvoerbaarheid van een complexe interventie geëvalueerd. Deze interventie bestaat
uit een medicatiereview die (a) gebruik maakt van digitale beslissingsondersteuning en (b)
gestructureerd gebruik maakt van patiënt-preferenties. Het project is een samenwerking tussen de
vakgroepen Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht en het UMC Groningen.

Functiebeschrijving
Het is mogelijk om de huisartsopleiding te combineren met huisartsgeneeskundig relevant
promotieonderzoek. De totale opleiding tot arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker (AIOTHO)
duurt maximaal 6,5 jaar. Maastricht leidt relatief een groot aantal AIOTHO’s op. We vinden het
belangrijk dat het wetenschappelijk karakter van de opleiding en de wetenschappelijke
onderbouwing van de huisartsgeneeskunde versterkt wordt. De opleiding en de vakgroep
huisartsgeneeskunde zijn in één gebouw gehuisvest, wat bijdraagt aan een goed onderzoeksklimaat.
Er wordt een leertraject opgesteld waarin opleiding en onderzoek een plaats krijgen. Het eerste half
jaar loop je als AIOTHO stage bij een huisarts. Daarna wisselen onderzoek en opleiding elkaar af. De
huisartsopleiding faciliteert waar mogelijk het traject.
De combinatie onderzoek en opleiding kan ook starten met een onderzoeksdeel in dienst van de
Stichting Beroeps Opleiding Huisartsen (SBOH). Bij het afronden van de opleiding stopt het SBOHdienstverband. Het traject eindigt met een opleidingsdeel. Nadere informatie over het aanvragen van
het traject en arbeidsvoorwaarden vind je via de SBOH.

Wat vragen wij
Wij zoeken voor dit project een enthousiaste(aankomend) AIOS-H, met interesse in wetenschappelijk
onderzoek, die graag onderdeel wil uitmaken van een gedreven multidisciplinair team. Ook als je al
begonnen bent met de huisartsopleiding, behoort het tot de mogelijkheden nog in te stromen in een
AIOTHO-traject.

Wat bieden wij
Wij bieden je een aanstelling van 6 jaar bij de SBOH. Een AIOTHO-traject duurt ongeveer 6 jaar; 3 jaar
opleiding en 3 jaar onderzoek.

Meer informatie

Nadere informatie over het project kun je krijgen bij Marjan.vandenAkker@maastrichtuniversity.nl.
Voor informatie over het AIOTHO-traject, zie ook het netwerk van www.aiotho.nl of neem contact op
met Joost.Dormans@maastrichtuniversity.nl.

Solliciteren
Je sollicitatie kun je per mail versturen naar Marjan.vandenAkker@maastrichtuniversity.nl, uiterlijk
11 oktober 2017.

Vacaturetype
Het betreft een fulltime vacature.

Instituut
Huisartsopleiding / vakgroep Huisartsgeneeskunde, Universiteit Maastricht.
www.huisartsgeneeskundemaastricht.nl

