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PhD student Heelkunde, full time

Proctos Kliniek/Amsterdam UMC

Wij zoeken een nieuwe studiecoördinator voor twee multicenter trials, de HollAND trial en de ATLAS trial. 
De HollAND trial is een Zorgevaluatie waarbij de meest optimale behandeling voor hemorroïden wordt onderzocht 
(www.zorgevaluatie.nl/holland).
De ATLAS trial is een dubbel blinde, placebo gecontroleerde trial waarbij de effectiviteit van antibiotica op het ontwikkelen van een 
perianale fistel na abcesdrainage wordt onderzocht. Daarnaast zal je betrokken zijn bij het opzetten, uitvoeren, analyseren en opschrijven 
van andere studies op het gebied van proctologie.

De Proctos Kliniek is een zelfstandig behandelcentrum waar 9 chirurgen werkzaam zijn op 3 locaties (Bilthoven, Amsterdam, Rotterdam). 
De zorg is gespecialiseerd in de behandeling van proctologische en bekkenbodemaandoeningen. De kliniek is een initiërend centrum 
voor het opzetten van onderzoek maar participeert ook aan onderzoeken van andere ziekenhuizen. Sinds 3 jaar heeft de kliniek een
eigen arts-onderzoeker.

Als arts-onderzoeker ben je in dienst van de Proctos Kliniek met dr. Han-Geurts als co-promotor. Het promotietraject zal je volgen aan 
het Amsterdam UMC, locatie AMC, met prof. dr. Bemelman als promotor. In overleg werk je gemiddeld 3 dagen in Bilthoven en 1-2 
dagen in het AMC.  De startdatum is 1 maart 2022 waarbij er een overlap is van één maand met de huidige arts-onderzoeker om je in te 
werken.

Wij zoeken iemand met interesse in de proctologie die zelfstandig kan werken en goede communicatieve vaardigheden heeft om een 
multicenter onderzoek te coördineren. Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij Lisette Dekker (huidige studiecoördinator) of 
Ingrid Han-Geurts (chirurg, Proctos Kliniek) via l.dekker@proctoskliniek.nl (0612204316) of i.han@proctoskliniek.nl.

Stuur uiterlijk 10 januari 2022 een korte motivatie en je CV naar l.dekker@proctoskliniek.nl met i.han@proctoskliniek.nl in de cc. Half 
januari zal de eerste ronde sollicitatie gesprekken zijn. 
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