
  

  

 

VACATURE 
PROMOVENDUS 

PLASTISCHE CHIRURGIE 

 

• 36 uur per week 
• Bepaalde tijd, 3 jaar 
• Sluitingsdatum: maandag 21 april 2021  
• Schaal 10  

 

1. Organisatie  

Het Radboudumc 

Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van innovatieve, duurzame 

en betaalbare gezondheidszorg. Onze missie is: ‘to have a significant impact on 

healthcare’. Die missie verwezenlijken we met persoonsgerichte zorg, aantoonbaar 

onderscheidende kwaliteit, doelmatigheid en duurzame netwerken.  

Al onze inspanningen zijn er steeds op gericht om tot verbetering en vernieuwing 

te komen. De patiënt en zijn kwaliteit van leven vormen hierbij ons uitgangspunt. 

Patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs gaan bij dit alles hand in hand. Het 

Radboudumc faciliteert wetenschappelijk onderzoek en beschikt over kennis en 

ervaring op het terrein van het wetenschappelijk analyseren van data verzameld in 

de klinische praktijk voor het beantwoorden van wetenschappelijke en klinische 

vragen en het schrijven van onderzoeksverslagen en publicaties.  

 

Velthuis kliniek 

De afdeling Plastische Chirurgie van het Radboudumc heeft een samenwerking met 

Velthuis kliniek. Velthuis kliniek is reeds 25 jaar actief op het gebied van plastische 

chirurgie, cosmetische dermatologie en huidtherapie en is op dit gebied de grootste 

kliniek in Nederland. Velthuis kliniek is onderdeel van Equipe Zorgbedrijven, 

waaronder ook  Xpert Clinic, Xpert Orthopedie, Helder kliniek en Handtherapie 

Nederland vallen. Binnen alle klinieken van Equipe staat kwaliteit hoog in het 

vaandel en worden tevredenheid en uitkomsten van zorg structureel gemeten. De 

daarover verzamelde data worden in het gezamenlijke systeem van Equipe beheerd 

en bewerkt en vormen het uitgangspunt om de zorg verder te verbeteren.  

De afdeling Plastische Chirurgie van het Radboudumc werkt op het gebied van 

onderzoek al langer samen met Xpert Clinic en het ErasmusMC volgens een 

gestandaardiseerde werkwijze voor het analyseren van data. Deze werkwijze vormt 

ook voor dit nieuwe onderzoek de leidraad.  

 



  

  

 

2. Functieomschrijving  

Lijkt het jou wat om op basis van reeds verzamelde data een bijdrage te leveren aan 

de plastisch esthetische zorg? In dit promotieonderzoek vormt het analyseren van 

medische gegevens van verschillende behandelmethodes bij plastisch esthetische 

indicaties daarvoor het vertrekpunt. Je zult op basis van big data onderzoek doen 

naar predicatoren en uitkomstenmaten bij verschillende esthetische 

behandelingen zoals borstoperaties, ooglidcorrecties, facelift chirurgie, body 

contouring en injectable behandelingen. 

 

Activiteiten: 

• Her-evalueren lopende meettrajecten naar patiënt tevredenheid en inrichten 

van nieuwe trajecten voor geselecteerde plastisch chirurgische behandelingen.  

• Selectie van relevante predictoren en uitkomstmaten met implementatie 

binnen Velthuis kliniek. 

• Start van analyse van bestaande data en ontwikkeling predictie modellen over 

patiënt tevredenheid na plastisch esthetische ingrepen.  

• Studies naar rol van groepen van predictoren (medische factoren, 

psychologische factoren, patient reported experience measurements) op 

specifieke uitkomstmaten na esthetische operaties (tevredenheid, 

toonbaarheid, psychologie). 

• Opzetten en uitvoeren van vergelijkend onderzoek van o.a. patiënt versus 

clinician reported uitkomsten op het gebied van tevredenheid en 

toonbaarheid na esthetische ingrepen. 

 

De relatie tussen psychologische factoren, verwachtingen en zorgervaring bieden 

aangrijpingspunten om de kwaliteit van zorg direct te beïnvloeden. Door middel van 

dit promotietraject met onderzoek van een grote database van Velthuis kliniek met 

uitkomsteninformatie is het streven om meer inzicht te verkrijgen in de interactie 

van psychologische factoren, verwachtingsmanagement en tevredenheid na 

esthetische ingrepen om binnen de plastisch chirurgische klinische praktijk toe te 

kunnen passen.  
 

Profiel: 

• Opleiding (al dan niet afgerond) geneeskunde, biomedische wetenschappen of 

aangrenzende studies. 

• Sterke affiniteit met statistiek, epidemiologie, data analyseren en 

programmeren.  

• Affiniteit met plastische en esthetische chirurgie. 

• In staat om zelfstandig onderzoek uit te voeren. 



  

  

 

• Goede mondelinge, organisatorische en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden 

zowel in het Nederlands als in het Engels. 

• Een teamspeler, die ook gemotiveerd is om in een interdisciplinair team 

samen te werken met collega-onderzoekers van de onderzoek groep 

Xpert/Erasmus MC.   

• Je herkent jezelf in de Radboud manier van werken. 

 

3. Arbeidsvoorwaarden 

Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, 

afhankelijk van de functie, een screening plaats op basis van het aangeleverde 

cv. De procedure hiervoor verloopt via de afdeling HR van het Radboudumc.  

 

Lees meer over de arbeidsvoorwaarden en sollicitatieprocedure binnen het 

Radboudumc. 
 

4. Opmerkingen en contactinformatie  

Voor alle aanvullende vragen over de functie kun je contact opnemen met dr. S. 

Hummelink (technisch geneeskundige) of prof. dr. D. Ulrich (afdelingshoofd 

Plastische Chirurgie) via het stafsecretariaat op nummer 024 361 4564 of 024 

3616403. Voor solliciteren gebruik je onderstaande link: 

https://www.radboudumc.nl/vacatures/96701-promovendus-behandelmethodes-

plastisch-esthetische-zorg  

 

Graag solliciteren vóór 21 april a.s. 

Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs. 

http://www.radboudumc.nl/werken-bij/de-radboud-manier-van-werken
https://www.radboudumc.nl/werken-bij/arbeidsvoorwaarden
https://www.radboudumc.nl/werken-bij/solliciteren/sollicitatieprocedure
https://www.radboudumc.nl/vacatures/96701-promovendus-behandelmethodes-plastisch-esthetische-zorg
https://www.radboudumc.nl/vacatures/96701-promovendus-behandelmethodes-plastisch-esthetische-zorg

