Vacature Wetenschappelijk medewerker (m/v) - Voltijds
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw
De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen behartigt de belangen van iedereen die te maken
krijgt met palliatieve zorg in Vlaanderen, als zorgvrager of als zorgverlener. Ze doet dat
enerzijds als kennis- en expertisecentrum en anderzijds als koepelorganisatie. Meer
informatie over de Federatie vind je op www.palliatief.be.
Functieomschrijving
Als wetenschappelijk medewerker combineert u twee opdrachten.
In de eerste opdracht richt u zich op de bevordering van wetenschappelijk onderzoek en de
verspreiding van onderzoeksresultaten:
 U vervult een helikopterfunctie: u verricht niet zelf onderzoek maar detecteert
onderzoeknoden uit het veld en motiveert onderzoekers hiernaar onderzoek te
verrichten. U brengt daarvoor de onderzoekvragen van palliatieve hulpverleners in
kaart en stelt een Researchagenda op voor bespreking met onderzoekers,
universiteiten en hogescholen.
 In het kader van overheidsopdrachten neemt u een coördinerende of ondersteunende
rol op, bv. bij de ontwikkeling van zorginstrumenten (zorgpaden,
kwaliteitsindicatoren …) en/of de implementatie ervan.
 U helpt onderzoekers bij het werven van veldwerkers die aan praktijkgerichte
onderzoeksprojecten willen deelnemen.
 U bevordert de implementatie van nieuwe wetenschappelijke inzichten door die
informatie via diverse kanalen en op verschillende manieren aan de praktijkmensen
aan te bieden. Die opdracht omvat o.m.:
o verdere uitbouw van het wetenschappelijk documentatiebestand;
o redactie van artikelen voor Nieuwsflash, Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor
Palliatieve Zorg …;
o aanlevering van wetenschappelijke inhoud voor opleidingen, presentaties ...;
o medewerking aan de Stuurgroep Research en Praktijk en het Vlaams Congres
Palliatieve Zorg;
o organisatie, om de vier jaar, van het Nederlands-Vlaams Onderzoekforum.
De tweede opdracht behelst de redactie van richtlijnen palliatieve zorg (www.pallialine.be ):
 Voor elke nieuwe of hernieuwde richtlijn stuurt u de auteursgroep aan, stelt u samen
met hen klinische vragen op, staat u in voor de literatuursearch, schrijft u de richtlijn
uit en volgt u de review en pilotering op.
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Om de kwaliteit van de richtlijnen te garanderen, volgt u van nabij de methodiek
richtlijnen op, o.m. door contacten met WOREL (Werkgroep Ontwikkeling
Richtlijnen Eerste Lijn van EBM Practicenet) en CEBAM.

Uw profiel
 U heeft een master of PhD.
 U heeft bij voorkeur ervaring met literatuursearch, richtlijnen of systematic review.
 U werkt zelfstandig en bent een uitstekende planner.
 U werkt graag in team en bent communicatievaardig.
 U beschikt over een behoorlijke kennis van het Engels en Frans.
 U bent flexibel.
Plaats van de functie binnen de organisatie
De researchcoördinator rapporteert aan de directeur van de Federatie.
Ons aanbod
 U maakt deel uit van een klein maar dynamisch team.
 U neemt deel aan binnen- en buitenlandse congressen.
 U wordt marktconform verloond volgens desbetreffend barema van Paritair Comité
330.04.
Solliciteren
Voelt u zich aangesproken? Stuur dan vóór 25 januari uw cv met motivatiebrief naar de
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen t.a.v. Paul Vanden Berghe PhD, directeur, via mail:
paul.vanden.berghe@palliatief.be of via de post: Toekomststraat 36, 1800 Vilvoorde.
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