Promovendus Klinisch Neurofysiologisch Onderzoek naar het
Ontstaan en Voorspellen van Migraine Aanvallen
Leids Universitair Medisch Centrum
Wij zijn op zoek naar een getalenteerde en gemotiveerde onderzoeker, bij voorkeur met een
opleiding Technische Geneeskunde “Medical Sensing & Stimulation”, die interesse heeft in een
uitdagend multidisciplinair klinisch neurofysiologisch promotie onderzoek bij patiënten met
migraine, epilepsie en andere paroxysmale neurologische aandoeningen.
In het kader van het zogenaamde “Spinoza trio project” doen de onderzoeksgroepen van de drie
Spinoza winnaars van 2009, te weten Prof. Dr. Michel Ferrari, afdeling neurologie van het Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC), Prof. Dr. Marten Scheffers, vakgroep Aquatische Ecologie
en Waterkwaliteitsbeheer van de Universiteit van Wageningen en Prof. Dr. Albert van de Berg,
“BIOS - lab on a chip” groep van de Technische Universiteit Twente, gezamenlijk onderzoek naar
het ontstaan en voorspellen van migraine aanvallen. Hiertoe wordt bij patiënten en proefdieren
met geavanceerde neuroradiologische en klinisch neurofysiologische methoden zoals functionele
MRI technieken en langdurige (ambulante) registraties met AC-EEG, DC-EEG en Evoked
Potentials (VEP), gekeken naar het optreden van zogenaamde “kritische transities” en
“kantelpunten” in neuronale netwerken in de hersenen. De onderzoekshypothese is dat deze
veranderingen het mogelijk maken het begin van spontane migraine aanvallen te voorspellen. Dit
zal de logistiek van het onderzoek naar de vroege aanvalsinitiërende mechanismen voor migraine
aanvallen vergemakkelijken en zal “korte termijn profylaxe” om aanvallen te voorkomen mogelijk
maken.
Het onderzoek geschiedt in nauwe samenwerking met de Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland (SEIN; Prof. Ley Sander & Dr. Gerhard Visser), de Faculty of Science and Technology
van de Technische Universiteit Twente (Prof. Dr. Michel van Putten) en de afdelingen Humane
Genetica (Prof. Dr. Arn van den Maagdenberg & Dr. Else Tolner) en Neuroradiologie (Prof. Dr.
Mark van Buchem & Dr. Mark Kruit) van het LUMC. Standplaats is de afdeling neurologie van het
LUMC maar er wordt verwacht dat de kandidaat multidisciplinaire bruggen slaat en bereid is te
reizen naar de verschillende locaties.
Voor inlichtingen en sollicitatie (graag per email) kunt u zich richten tot Dr. Hans Carpay, afdeling
Neurologie, LUMC Postbus 9600 2300RC Leiden & afdeling neurologie Tergooiziekenhuizen
Hilversum/Blaricum. Email: hcarpay@ziggo.nl; GSM 06-46 406 807.
Gevraagde ervaring en competenties:
 Afgeronde relevante masters opleiding Technische Geneeskunde, bij voorkeur in “Medical
Sensing & Stimulation” of een gelijkwaardige opleiding
 Grote wetenschappelijke belangstelling en nieuwsgierigheid
 Goede contactuele eigenschappen en een voorkeur voor het werken in teamverband
 Technisch inzicht / manueel vaardig
 Ervaring met verzameling van electrofysiologische data (b.v. EEG, evoked potentials)
 Ervaring data-analyse (signaal analyse)
 Ervaring met Matlab
 Programmeervaardigheden zijn een pre
 Ervaring/ interesse in werken met proefpersonen (patiënten en gezonde vrijwilligers)

