
Arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker (aioto huisartsgeneeskunde) 

 

‘Discontinuation of preventive cardiovascular medication in older community-dwelling 

patients: current practice and patient preferences’ 

 

Werkomgeving 

Wil je in de toekomst aan slag als huisarts én klopt je hart sneller voor wetenschappelijk onderzoek? 

Deze vacature biedt jou de kans om de opleiding tot huisarts te combineren met promotieonderzoek 

bij de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het UMCG.  
 

Het onderzoeksproject 

Veel ouderen gebruiken bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers en antistollingsmedicatie om hart- 

en vaatziekten te voorkomen. Het is de vraag bij welke ouderen de voordelen van het gebruik van 

deze medicatie nog opwegen tegen de nadelen. Met het onderzoek willen wij inzicht verwerven in 

het huidige verloop van het gebruik van preventieve cardiovasculaire medicatie bij ouderen, de 

omstandigheden rondom het stoppen en minderen van deze medicatie, de effecten van het stoppen 

van deze medicatie, én de wensen en voorkeuren van ouderen zelf.  
 

Je draagt met de kennis die voortkomt uit het onderzoek bij aan de gezamenlijke besluitvorming van 

de oudere en zijn/haar huisarts over het continueren versus stoppen van preventieve 

cardiovasculaire medicatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen huisartspraktijken in Noord- en 

Oost-Nederland die zijn aangesloten bij het Academische Huisarts Ontwikkel Netwerk (AHON). De 

gebruikte methoden variëren van onderzoek met verzamelde zorggegevens tot interviews en 

vragenlijstonderzoek. 

 

Functiebeschrijving 

Je bent lid van het onderzoeksteam dat bestaat uit onderzoekers en ondersteuners van de afdeling 

Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde. Je bent verantwoordelijk voor de praktische 

uitvoering van het onderzoek, dat het verzamelen van gegevens, analyseren van gegevens en  

rapportage van de resultaten omvat. Tijdens het project bekwaam je je in een verscheidenheid aan 

onderzoeks- en analysemethoden, resulterend in een academische promotie. 

 

Wat wij vragen 

 Een afgeronde studie geneeskunde. 

 Gelijktijdige sollicitatie voor de Huisartsopleiding UMCG. 

 Aantoonbare interesse in onderzoeksmethodologie en toegepaste statistiek. 

 Goede organisatorische vaardigheden. 
 

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de 

vaccinatie verzorgen. Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG) gevraagd. 

 

Wat wij bieden 

 Een dienstverband voor de duur van het aioto-traject via de SBOH, de werkgever van huisartsen in 

opleiding (zie ook www.sboh.nl/opleiding-huisarts/aioto-s): 6 jaar op fulltimebasis, waarvan 3 jaar 

file://zkh/dfs/Gebruikers22/HaasE/Ouderengeneeskunde/Fondsenwerving/HGOG/HGOG%202019/Documenten%20huisartsenopleiding/www.sboh.nl/opleiding-huisarts/aioto-s


voor huisartsopleiding en 3 jaar voor promotieonderzoek. Start: 1 september 2020 (met een 

onderzoeksperiode van 1 jaar). 

 Een multidisciplinaire, wetenschappelijke werkomgeving die in nauw contact staat met de 

huisartsenpraktijk (o.a. Academische Huisartsenpraktijk Groningen en Academisch Huisarts 

Ontwikkel Netwerk). 

 Directe begeleiding door onderzoekers met een achtergrond in geneeskunde en epidemiologie. 

 De mogelijkheid om in overleg onderzoeksgerelateerde cursussen te volgen. 

 

Meer informatie 

T/m 20 december 2019 en vanaf 6 januari 2020: 

Dr. H.J. (Dika) Luijendijk, senior onderzoeker: h.j.luijendijk@umcg.nl, 06-25647142 

Dr. E.C. (Esther) de Haas, postdoc onderzoeker: e.de.haas@umcg.nl, 06-25647125 

www.huisartsgeneeskunde-umcg.nl/opleiding-en-promotie 

 

Solliciteren 

Voor een aioto-traject is het nodig dat de kandidaat aangenomen wordt voor een opleidingsplaats en 

een promotieonderzoek. Zorg dat je in je sollicitatiebrief voor de huisartsopleiding (online sollicitatie 

via Huisartsopleiding Nederland t/m 31 januari 2020) vermeldt dat je interesse hebt voor deze aioto-

vacature en kies als standplaats voor de opleiding Groningen.  
 

Voor je sollicitatie naar dit promotieonderzoek stuur je je motivatiebrief en CV vóór 1 maart 2020 per 

email naar dr. H.J. (Dika) Luijendijk, senior onderzoeker en projectleider: h.j.luijendijk@umcg.nl. Het 

sollicitatiegesprek zal in overleg halverwege maart 2020 plaatsvinden. 

http://www.huisartsgeneeskunde-umcg.nl/opleiding-en-promotie
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/de-huisartsopleiding-umcg-bereidt-je-voor
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/onderzoek

