AIOTO vacature Leefstijlinterventies bij
patiënten met kanker
Ingangsdatum
Aanvang vanaf 1 december 2022. Het project dient uiterlijk 1 maart 2023 te zijn
begonnen.
Inhoud van het project
Patiënten met kanker hebben baat bij een gezonde leefstijl. Zo is er een hoger risico op
hart- en vaatziekten en wordt er vaker een tweede tumor of uitzaaiing gevonden bij
patiënten die blijven roken of een inactieve leefstijl hebben. De medisch specialist en de
huisarts kunnen een belangrijke rol spelen bij de begeleiding van verslaving en ongezond
gedrag bij deze patiënten. Er is echter een betere samenwerking tussen de 1e en 2e lijn
nodig om te zorgen dat patiënten met kanker de zorg op de juiste plek krijgen.
In het project kijken we naar de huidige situatie van hulp bij verslaving en ongezond
gedrag bij patiënten met kanker en onderzoeken we 2 interventies van
gezondheidsbevordering bij deze doelgroep. We maken daarbij onder meer gebruik van
beschikbare bestanden van reguliere zorgregistratiegegevens en interviews met diverse
zorgverleners. Daarnaast evalueren we een stopadvies voor patiënten die roken die een
colonoscopie ondergaan en evalueren we het leefstijlloket in Amsterdam UMC bij
oncologische patiënten.
In dit project werken we samen met de tweedelijn en met een coloscopie centrum voor
patiënten uit het bevolkingsonderzoek darmkanker. Aangezien het promotietraject bestaat
uit 3 deelprojecten leent dit project zich uitermate goed om uitgevoerd te worden in
combinatie met de huisartsenopleiding.
Wat wordt er van je verwacht
Je volgt de huisartsenopleiding bij Amsterdam UMC (locatie VUmc of AMC) of gaat die op
korte termijn volgen. Je kunt ook solliciteren als je voornemens bent om te solliciteren
voor de volgende opleidingsronde van de opleiding (sollicitatiedatum uiterlijk 31 juli
20222).
Je hebt affiniteit met of interesse in zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek en
gezondheidsbevordering. Je hebt doorzettingsvermogen, je beschikt over uitstekende
organisatorische en communicatieve vaardigheden en schrijft gemakkelijk in zowel het
Nederlands als Engels.
Nadere informatie
Uitgebreide informatie over het AIOTO-schap kan je vinden op de website van de SBOH:
www.sboh.nl.
Voor inhoudelijke vragen over het project, kan je contact opnemen met Dr. Kristel van
Asselt, huisarts en projectleider van dit project: 06 24861756 of
k.m.vanasselt@amsterdamumc.nl.
Sollicitatiebrief en CV kunnen gestuurd worden naar Kristel van Asselt vóór 15 september
2022.

