
 
VACATURE 

 

Arts-onderzoeker met affiniteit voor plastische chirurgie (0.8 FTE)  

 

Promovendus/promovenda DECO trial 

 

Werkomgeving  

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) heeft naast een regiofunctie ook een 

landelijke functie voor topreferente zorg. Dit heeft onder meer geleid tot de oprichting en 

ontwikkeling van de perifere neuropathie kliniek, waarin wij zorg leveren aan patiënten met 

perifeer zenuw letsel, als mede wetenschappelijk onderzoek doen naar deze aandoeningen.  

 

De afdeling plastische-, reconstructieve en handchirurgie van het UMCU leidt de ZonMW 

gesubsidieerde DeCompressie (DECO) trial om de (kosten)effectiviteit van 

decompressiechirurgie van onderste extremiteit zenuwen te onderzoeken, vergeleken met 

standaard zorg voor diabetespatiënten met klachten van neuropathie. Dit multicenter 

onderzoek wordt in 11 Nederlandse geaffilieerde centra uitgevoerd en is in 2019 van start 

gegaan.  

 

Er wordt onderzocht of de chirurgische behandeling van compressie neuropathieën in het 

onderbeen verbetering van klachten geeft en een herstel van perifere zenuwfunctie 

mogelijk maakt, wat mogelijk resulteert in vermindering van gevoelsverlies en daaraan 

gerelateerde complicaties als ulcera en amputaties. De verwachting is dat deze chirurgische 

behandeling per saldo doelmatig is.  

 

Wij zoeken een enthousiaste arts onderzoeker (m/v) die een drijvende kracht achter de 

DECO-trial gaat worden en onze onderzoeksgroep komt versterken.  

 

Functiebeschrijving  

U stuurt onder supervisie van de onderzoeksgroep de DECO trial aan in de 11 ziekenhuizen. 

U heeft een grote rol in de logistiek van de studie, alsook het enthousiasmeren van de 

participerende (diabetes)researchverpleegkundigen, diabetologen en plastisch chirurgen. In 

de functie waarborgt u de selectie van geschikte patiënten, doet u de baseline metingen, 

leidt u de verpleegkundigen op in het onderzoeksprotocol en monitort de inclusie van 

patiënten. In de tweede fase van de aanstelling superviseert u de follow-up metingen en 

doet u het datamanagement en analyses. De verzamelde data vormen onderdeel van een 

promotietraject.  

 



 
 

Wat vragen wij  

- U bent een enthousiast, ambitieuze en collegiale onderzoeker die geïnteresseerd is in 

multidisciplinaire patiëntenzorg voor diabetes patiënten en daarmee samenhangend 

wetenschappelijk onderzoek 

- U hebt een flexibele instelling, kunt leiding geven en weet prioriteiten te stellen  

- U beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent een teamspeler 

- U hebt het in zich om een grote groep mensen met verschillende achtergronden 

(internisten, plastisch chirurgen, verpleegkundigen, patiënten) te enthousiasmeren voor het 

onderzoek 

- Programmeervaardigheden in R (of deze binnen het onderzoekstraject op te doen) 

- Kandidaten met klinische en onderzoeks ervaring hebben de voorkeur 

- U bent flexibel om regelmatig te reizen naar de 11 centra  

 

Wij bieden 

Inbedding in de multidisciplinaire onderzoeksgroep met onderwijs en cursussen gelieerd 

aan het promotietraject van de Universiteit Utrecht alsook deelname aan klinische 

(week)besprekingen van de afdeling.  

 

Bijzonderheden  

De 80% aanstelling is per mei/juni 2021 Dit betreft een functie voor een periode van 3 jaar. 

Er geldt een proefperiode van 4 maanden.  

 

De sollicitatieprocedure bestaat uit twee ronden.  

 

Interesse?  

Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij dr. Willem D. Rinkel, principal investigator 

(w.d.rinkel@umcutrecht.nl) of prof. dr. J. Henk Coert, afdelingshoofd 

(j.h.coert@umcutrecht.nl). U kunt tot en met 14 mei 2021 middernacht solliciteren via: 

T.G.J.Vogel@umcutrecht.nl  

 


