
Gezocht: Verzekeringsarts die onderzoek wil doen!  
Ben jij verzekeringsarts (in opleiding) en wil jij aan de slag in een 
enthousiast team als onderzoeker? Je krijgt nu de kans een jaar lang twee 
dagen per week te werken aan een onderzoeksproject over beeldbellen in 
de verzekeringsgeneeskundige praktijk. Ben je geïnteresseerd? Lees dan 
meer over dit onderzoek in de vacature!  
 
VACATURE 
 
Gezocht: Verzekeringsarts die onderzoek wil doen!  
Ben jij verzekeringsarts (in opleiding) en wil jij aan de slag in een enthousiast team 
als onderzoeker? 
 
Project  
In dit project ontwikkel je een leidraad ‘beeldbellen’ voor verzekeringsartsen. 
Dit doe je samen met een team van enkele praktijkprofessionals onder leiding van 
senior onderzoekers van het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG), 
Amsterdam UMC, locatie AMC. 
 
Wat ga je doen? 
In deze functie werk je als onderzoeker aan het project beeldbellen. Daarbij doe je 
onderzoek naar de ervaringen van (verzekerings)artsen met beeldbellen in de 
praktijk.  
Het is de bedoeling dat verzekeringsartsen na een beeldbelgesprek een door jou 
ontwikkeld evaluatieformulier invullen. Daarnaast zal je aan het einde van het 
project een vragenlijst onderzoek uitvoeren onder (verzekerings)artsen waarbij je ze 
vraagt naar hun ervaringen met en visie op beeldbellen in de praktijk. 
 
De resultaten van deze onderzoeken helpen jou, het team en praktijkprofessionals 
een leidraad ‘beeldbellen’ te ontwikkelen voor gebruik in de dagelijkse praktijk. 
 
Hierbij horen de volgende werkzaamheden 

• Het schrijven van een onderzoeksplan 
• Het opstellen van een formulier voor de evaluatie van beeldbelgesprekken op 

basis van geraadpleegde literatuur en de reeds opgedane ervaringen van 
(verzekerings)artsen in de praktijk 

• Het ontwikkelen van een vragenlijst over beeldbellen voor 
(verzekerings)artsen  

• Het analyseren van de onderzoeksresultaten  
• Het schrijven van een wetenschappelijk artikel 
• Het opstellen van een leidraad samen met een team van 

praktijkprofessionals en onderzoekers 
 
Wat vragen wij? 
Een bij voorkeur (bijna) geregistreerd verzekeringsarts, die affiniteit heeft met 
onderzoek en al ervaring heeft met de succesvolle afronding van een 
scriptieonderzoek in het kader van de opleiding of een verzekeringsarts (in opleiding) 

 



die aantoonbare ervaring heeft met onderzoek. Belangrijke kwaliteiten zijn goed 
zelfstandig kunnen werken maar ook in teamverband en verder zijn goede 
schrijfvaardigheden in het Nederlands en Engels een pre. 
 
Wat bieden wij 
De mogelijkheid meer ervaring op te doen met wetenschappelijk onderzoek. Je 
wordt daarvoor een jaar lang twee dagen in de week gedetacheerd naar het KCVG. 
Je werkt samen met een enthousiast team van onderzoekers. 
 
Heb je vragen of interesse? 
Als je meer wilt weten over het onderzoek of andere vragen hebt, neem dan contact 
op met Birgit Donker-Cools via b.h.cools@amsterdamumc.nl  
 
Solliciteren  
Brief met CV kan tot en met 24 juni 2022 gestuurd worden aan Sonja Schut, 
secretariaat KCVG: s.schut@amsterdamumc.nl  
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