Voor het KLIK PROM portaal in het Emma Kinderziekenhuis/ Amsterdam UMC locatie AMC te
Amsterdam zoeken wij een
Onderzoeks-/implementatie assistent(e)
Per 15-7-2022 - 32 uur in de week
Binnen het KLIK PROM expertise team (VKC Psyche, Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC) zijn
we zo snel mogelijk op zoek naar een enthousiaste onderzoeksassistent. Het gaat om een
aanstelling voor 4 dagen per week voor 6 maanden. Bij wederzijds enthousiasme is er een
mogelijkheid tot verlenging.
Wat ga je doen?
Omschrijving KLIK PROM portaal
Patiënten met een chronische ziekte of aandoening kunnen problemen ondervinden op het gebied
van kwaliteit van leven, symptomen en psychosociaal functioneren. Deze problemen zijn niet altijd
bekend bij de behandelaar en worden niet altijd systematisch besproken. KLIK (www.hetklikt.nu) is
een innovatief digitaal portaal, ontwikkeld binnen het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC. Op
het KLIK portaal kunnen vragenlijsten, ook wel Patient Reported Outcomes Measures (PROMs)
genoemd, worden ingevuld. Patiënten vullen deze PROMs een aantal dagen voor de poliklinische
afspraak via de website in. De antwoorden worden overzichtelijk samengevat in een KLIK PROfiel.
De behandelaar bespreekt dit PROfiel tijdens de afspraak met de patiënt. Het doel van KLIK is het
systematisch monitoren van het (psychosociaal) functioneren van patiënten die onder behandeling
zijn in een ziekenhuis. Sinds 2011 is KLIK een vast onderdeel is van de zorg voor kinderen en
volwassenen met een chronische ziekte in vele ziekenhuizen in Nederland.
KLIK onderscheidt zich als patiëntenportaal van andere portalen, omdat er veel wetenschappelijke
onderzoek naar het gebruik van PROMs binnen het KLIK PROM team wordt gedaan. Zo worden de
faciliterende en belemmerde factoren van de implementatie van PROMs in de zorg in kaart
gebracht, worden PROMs onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid, wordt er onderzoek gedaan
naar de terugkoppeling en wordt er gewerkt aan nieuwe manieren om uitkomsten te meten.
Wij zoeken een enthousiaste en gemotiveerde medewerker die helpt het KLIK PROM portaal verder
(landelijk) te implementeren vanuit het Emma Kinderziekenhuis.
Er is uitdrukkelijk geen patiëntenzorg mogelijk, het betreft een ondersteunende functie.
Werkzaamheden:
 Het online klaarzetten van afspraken in het KLIK PROM portaal
 Het nabellen van patiënten en ouders en vragen beantwoorden per mail
 Ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van de implementatie van het KLIK PROM
portaal
 Het geven van KLIK trainingen aan zorgprofessionals
 Geregeld overleg met de websitebouwers van KLIK
 Voorbereidende logistieke en administratieve werkzaamheden
 Ondersteunen bij wetenschappelijke taken:
o Bijwonen wetenschappelijke bijeenkomsten
o Uitwerken notulen
o Bijdragen aan analyses
o Bijdragen aan kwalitatief onderzoek (focusgroepen/interviews met patiënten)
o Ondersteuning bij dataverzameling
o Bijdragen aan literatuuronderzoek
o het plannen en organiseren van vergaderingen en symposia

Wij zoeken:
-

(psycho)sociale of gezondheidsgerelateerde studieachtergrond (WO niveau)
flexibel en zelfstandig
goed kunnen samenwerken
goed organisatievermogen
goede communicatieve vaardigheden
affiniteit met wetenschap en de implementatie van projecten

Salarisschaal
-

Salarisschaal 8; afhankelijk van opleiding en ervaring

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 13 en donderdag 14 juli
Uw sollicitatie kunt u tot en met vrijdag 1 juli 2022 schriftelijk of per e-mail sturen naar:
Drs. Lorynn Teela en dr. Hedy van Oers
VKC Psyche G8-136
Emma Kinderziekenhuis/Amsterdam UMC
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
l.teela@amsterdamumc.nl en h.a.vanoers@amsterdamumc.nl

2022.

