Vacature: Netherlands Heart Institute
Het Netherlands Heart Institute stimuleert excellent cardiovasculair onderzoek op nationaal en
internationaal niveau. We doen zowel fundamenteel wetenschappelijk als klinisch onderzoek. We
willen de samenwerking tussen universitair medische centra in Nederland en tussen wetenschappers
en het bedrijfsleven bevorderen. Het Netherlands Heart Institute (NLHI) is op zoek naar een:

Arts-onderzoeker / promovendus TITRATE-HF studie (1,0 FTE)
Project
Binnen een landelijk samenwerkingsverband met de Nederlandse Hart Registratie (NHR), Werkgroep
cardiologische Centra Nederland (WCN), Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) en
Netherlands Heart Institute (NLHI), allen partners van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) gaat
een nieuw onderzoek starten, genaamde de TITRATE-HF studie. Dit is een longitudinaal ‘kwaliteit
van zorg’ project met een hartfalen registratie gericht op de titratie stappen van de medicamenteuze
behandeling van hartfalen (snelheid, volgorde, bereikte dosis) en de implementatie van de nieuwe
Europese richtlijn.
De registratie zal ook onderdeel zijn van de NHR HF registratie projecten en in synergie werken. Een
stuurgroep met hartfalen (HF) experts en vertegenwoordigers van de WCN, NVVC en DCVA
ondersteunen het landelijke project waar alle ziekenhuizen in Nederland met een hartfalen polikliniek
aan deel kunnen nemen.
Werkzaamheden
• Opzetten en begeleiden van de TITRATE-HF studie.
• Opbouw van de database en begeleiding van de deelnemende centra.
• Het onderzoek zal zich richten op een proefschrift met analyses van de Nederlandse HF zorg,
titratie van medicatie en reden wel of niet de steef-dosering van richtlijnen te halen inclusief
lange termijn prognose. Doel is een project van drie jaar.
Wij vragen
Wij zoeken een actieve initiatiefrijke ambitieuze onderzoeker die zich drie jaar wil inzetten in het
opzetten en begeleiden van een landelijk project om kwaliteit van zorg te bevorderen. De kandidaat
heeft goede communicatieve vaardigheden, proactief en vol initiatief. Daarnaast is aantoonbare
eerdere wetenschappelijke ervaring, zoals een artikel of onderzoeksprogramma, en interesse in de
cardiologie/hartfalen een pre.
Afdeling en ondersteuning
De kandidaat wordt begeleid door Dr. J. J. Brugts tevens projecteider en initiator van de TITRATE-HF,
en projectleider van de NHR HF-registratie met als speerpunt van kwaliteitsregistraties voor HF zorg
in Nederland. Academische inbedding van werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in het
ErasmusMC. Tevens is er een breed vertegenwoordigde stuurgroep van academische en perifere
cardiologen.
Wij bieden
We bieden een jaarcontract in schaal 10.2: bruto salaris €3.271 plus 8 % vakantiegeld, en 8,3%
eindejaarsuitkering. Bij goed functioneren zal het contract worden verlengd met 2 jaar. Op de functie
zijn de arbeidsvoorwaarden zoals beschreven in de CAO Universitaire Medische Centra van
toepassing. Beoogde startdatum van de promovendus is tussen 1 mei en 14 juli 2022.
Informatie en solliciteren
Voor meer informatie kan er contact op worden genomen met Fleur Meijers, fleur.meijers@heartinstitute.nl of 088 – 233 3600. Om te solliciteren stuurt u uiterlijk 17 mei 2022 uw brief en CV aan
fleur.meijers@heart-institute.nl. Gesprekken vinden plaats eind mei.
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