Advertentie (website)

De zorgvragen van onze patiënten zijn complex en indringend. In de patiëntenzorg en
wetenschappelijk onderzoek werken wij nauw samen met academische centra. Zo zijn er
nauwe banden met het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), de Technische
Universiteit Eindhoven (TU/e), het VU medisch centrum Amsterdam (VUmc) en het
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), en diverse centra in het buitenland.
Kempenhaeghe heeft met MUMC+ en de TU/e een structurele en intensieve samenwerking.
Professionals wisselen veelvuldig kennis en ervaring uit, wat wordt gestimuleerd door
combinatieaanstellingen, onderzoeks- en opleidingsplaatsen en stages. Verspreid over meer
locaties in Heeze, Sterksel en Oosterhout telt Kempenhaeghe zo’n 1100 medewerkers en
zo’n 600 bedden.
Onderzoek
Epilepsiecentrum Kempenhaeghe te Heeze is gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met
moeilijk behandelbare epilepsie. Kempenhaeghe heeft als expertisecentrum, naast haar
prioriteiten in diagnostiek en behandeling van patiënten, onderzoek en ontwikkeling als
prioriteit. Op dit moment zijn er binnen Kempenhaeghe 16 promovendi actief op diverse
onderzoeksterreinen. Binnen de onderzoekslijn ‘diagnostiek van de epilepsie’ wordt onder
meer onderzoek verricht naar nieuwe vormen van niet-invasieve diagnostiek (EEG, MEG,
EEG-fMRI en DWI), die dit traject voor de patiënt kunnen verlichten en verbeteren.

promovendus (1.0 fte, v/m)
Onderzoeksproject
In Nederland vinden per jaar circa 60 tot 80 operaties plaats bij patiënten met epilepsie die
onvoldoende reageren op medicatie. Het streven bij een operatie is om het epileptisch
actieve gebied geheel te verwijderen zonder belangrijke functies aan te tasten. Het is bekend
dat epilepsie vaak ontstaat in de randen van een afwijking, die ogen als normaal
hersenweefsel, of zelfs op grotere afstand van de afwijking. De uitdaging in dit onderzoek is
om dit anatomisch normale, epileptisch afwijkende gebied buiten de structurele afwijking zo
goed mogelijk te begrenzen voorafgaand aan de operatie. Dit betekent dat naast het
oplossen van methodologische vraagstukken met betrekking tot (niet-lineaire) signaalanalyse
en beeldvorming het ook van belang is dat er in relatie met de standaard klinische
onderzoeken wordt gewerkt aan een verbetering van diagnostiek en behandeling van
complexe vormen van epilepsie.
Het promotietraject zal bestaan uit het werken aan drie verschillende deelprojecten, die in
samenwerking met zowel academische als industriële partners worden uitgevoerd. Centraal
daarbij is onderzoek door middel van een combinatie van EEG en (functionele) MRI, dat is
gericht op de verbetering van de prechirurgische evaluatie van patiënten die kandidaat zijn
voor een operatie. Van de promovendus wordt daarom verwacht dat hij/zij bereid is en in
staat om nauw samen te werken met zowel klinische als niet-klinische partners en zo bij te
dragen aan de innovatie van dit vakgebied.
Functie-eisen
Een gemotiveerde en ambitieuze afgestudeerde (bio)medisch ingenieur, elektrotechnisch
ingenieur of medisch natuurwetenschapper (ir., drs. of MSc.) met ervaring dan wel
aantoonbare affiniteit met analyse van signalen en een sterke wil om te promoveren. Overige
vereisten zijn:
• aantoonbare affiniteit met experimenteel patiëntgebonden onderzoek;

•
•
•
•
•

communicatief;
ervaring met programmeren in MATLAB en/of C++;
goed kunnen schrijven, ook in het Engels;
bereid zijn om regelmatig naar VUmc in Amsterdam te reizen;
bereid zijn om nationaal en internationaal samen te werken in de diverse in
Kempenhaeghe lopende projecten.

Arbeidsvoorwaarden

•
•
•
•
•

een uitdagend project met state-of-the-art technische faciliteiten in een multidisciplinair
samenwerkingsverband tussen fysici, ingenieurs en medici;
een opleidingsplaats tot onderzoeker binnen een uitstekende lopende onderzoekslijn;
alle faciliteiten om een promotieonderzoek tot een goed einde te brengen;
duur van de aanstelling is na gebleken geschiktheid 4 jaar volgens CAO Ziekenhuizen.
Beloning vergelijkbaar met academisch ziekenhuis.
de standplaats is Kempenhaeghe te Heeze. Echter, gezien de samenwerking met VUmc
wordt er van de kandidaat verwacht dat deze bereid is om één dag per week in
Amsterdam te werken.

Informatie en sollicitatie

Meer informatie over Kempenhaeghe vindt u op onze website www.kempenhaeghe.nl.
Inlichtingen en een projectbeschrijving zijn te verkrijgen bij dr. P.P.W. Ossenblok (email:
OssenblokP@Kempenhaeghe.nl of tel. 040-2279204) en dr. J.C. de Munck (email:
JC.deMunck@VUmc.nl of tel. 020-4440169) of bij prof. dr. P.A.J.M. Boon, promotor
(email:boonp@kempenhaeghe.nl of tel. 040-2279570).
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u uiterlijk 10 maart richten aan Kempenhaeghe, afdeling P&O,
t.a.v. de heer M. Hofman, postbus 61, 5590 AB Heeze of per e-mail
solliciteren@kempenhaeghe.nl. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 12
maart en een eventuele 2e ronde is gepland op vrijdag 15 maart.

