ONDERZOEKSSTAGE BIJ NOVARUM
Beste student,
Wij zijn op zoek naar een onderzoeksgerichte student met interesse in zowel ondersteunde
onderzoekswerkzaamheden als het doen van dossieranalyse. Je zult werkzaam zijn in een instelling
voor eetstoornissen (Novarum) waarbij je zult bijdragen aan verschillende onderzoeken, waaronder
het effectiviteitsonderzoek naar onze voornaamste behandeling, CBT-Enhanced zoals ontwikkeld
door de onderzoeksgroep van prof. C.Fairburn van Universiteit Oxford. Het is dus een onderzoek
waarbij de kloof tussen wetenschap en praktijk klein is. Je zult direct samenwerken met
behandelaren bij Novarum om samen met hen dit onderzoek voort te zetten en te verbeteren.
Daarnaast heb je genoeg tijd om je masterthese te schrijven.
Naar wie zijn wij op zoek?
-

Je bent onderzoeksgericht: je vindt onderzoekstaken leuk om uit te voeren
Je bent grondig, zorgvuldig en zelfstandig in het uitvoeren van werkzaamheden
Je vindt het interessant om mee te denken over verbeteringen in het huidige onderzoek
Je vindt het leuk om in een klinische omgeving te werken
Je schrikt niet van deadlines

Inhoud van de taken
-

-

Het doen van uitgebreid dossieronderzoek naar cliënten
Literatuuronderzoek
Kleinere taken ter ondersteuning van het schrijven van een wetenschappelijk artikel
Dataverzameling bij cliënten die momenteel in behandeling zijn: je gaat vragenlijsten
opsturen en invoeren en hier een overzicht over bijhouden. Verder controleer je of cliënten
de digitale vragenlijsten invullen (ROM) en houd je onze gegevenstrein bij.
Ondersteunende werkzaamheden bij de verschillende onderzoeken.

Waarom deze plek?
Het is een mooie kans om ervaring op te doen in de klinische praktijk. Het is een leerzame plek
waarbij je ook genoeg tijd hebt voor het schrijven van je masterthese. Bij deze onderzoeksstage
ontvang je ook een stagevergoeding. Verder is er bij goed bevallen van beide kanten een mogelijk te
blijven als onderzoeksassistent of behandelaar.
Duur
Wij vragen iemand voor 3 dagen per week gedurende 6 of 7 maanden vanaf augustus/september
2022. Binnen deze drie dagen is er ook mogelijkheid om zelfstandig aan je scriptie te werken op onze
locatie.
Reageren
Je kunt reageren door je CV en motivatiebrief te mailen naar: kirsten.pellemans@novarum.nl
Vragen?
Dan kun je Kirsten Pellemans mailen via kirsten.pellemans@novarum.nl.
Met vriendelijke groeten,
Elske van den Berg, Klinisch psycholoog
Bernou Melisse, Psycholoog

Margo de jonge, GZ-psycholoog
Kirsten Pellemans, Psycholoog

