
Arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker (AIOTO) Huisartsgeneeskunde 80-100% 

 

“Cardiovasculair risico management bij patiënten met angst of depressie die in de 

huisartsenpraktijk behandeld worden met antidepressiva” 

 

Werkomgeving 

Wil je in de toekomst aan de 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 

De meeste patiënten met angst en depressie worden behandeld in de huisartsenpraktijk en deze 

behandeling bestaat vaak (70%) uit een voorschrift voor antidepressiva. Behalve dat depressie en 

angst op zichzelf al samengaan met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten door o.a. 

gemeenschappelijke leefstijlfactoren, wordt het risico nog groter door het gebruik van antidepressiva 

waarvan is aangetoond dat zij het risico op metabool syndroom verhogen. Het metabool syndroom is 

een combinatie van een verhoogd cholesterolgehalte, hoge bloeddruk, overgewicht en een hoge 

bloedsuikerspiegel. Dit syndroom verhoogt het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk. 

 

In dit project ga je daarom onderzoeken of (1) huisartsen meer screenen op risicofactoren voor hart- 

en vaatziekte bij patienten die voor angst of depressie behandeld worden met een antidepressivum 

dan bij patiënten zonder deze aandoeningen, (2) of een gepersonaliseerde multimodulaire 

leefstijlinterventie het cardiovasculaire risiso kan verlagen en de kwaliteit van leven kan verbeteren 

en (3) wat in kwalitatieve termen de ervaringen zijn van patiënten en hun naasten met de 

werkzaamheid van de interventie, en wat belemmerende en bevorderende factoren zijn voor 

implementatie in de huisartspraktijk volgens de huisartsen zelf en de praktijkondersteuner(s). 

 

Je gaat dit onderzoek doen binnen het Academisch Huisartsen Ontwikkel Netwerk (AHON) en in 

nauwe samenwerking met GGZ Drenthe, een grote GGZ instelling nabij Assen die de interventie heeft 

ontwikkeld. De uitkomsten van jouw onderzoek kunnen de huisarts helpen bij het cardiovasculair 

risicomanagement bij het gebruik van antidepressiva door patiënten met angst of depressie. Het is 

de bedoeling dat het onderzoekstraject leidt tot een academische promotie. 

 

Functiebeschrijving 

▪ Je voert het onderzoek uit binnen een multidisciplinair onderzoeksteam, onder dagelijkse 

supervisie van een ervaren onderzoeker; 

▪ Je bent verantwoordelijk voor de analyse van zorggegevens uit de database van huisartsen 

verbonden aan AHON, het samen met een arts in opleiding tot specialist en promovendus 

van GGZ Drenthe uitvoeren van een gerandomiseerde interventiestudie, en een kwalitatief 

onderzoek; 

▪ Je verwerkt de resultaten van het onderzoek tot publicaties die aangeboden worden aan 

internationale medisch-wetenschappelijke tijdschriften en medische vakbladen; 

 

Wat wij vragen 



▪ Je bent afgestudeerd in de geneeskunde en je hebt affiniteit met GGZ problematiek in de 

huisartspraktijk; 

▪ Gelijktijdige sollicitatie voor de Huisartsopleiding UMCG 

▪ Je beschikt over uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden;  

▪ Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zowel in het 

Nederlands als in het Engels. 

▪ Je hebt interesse in klinisch epidemiologisch onderzoek  

 

 

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 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, het AHON en GGZ 

Drenthe) 

▪ Directe begeleiding door onderzoekers met een achtergrond in huisartsgeneeskunde, 

psychiatrie en klinische epidemiologie 

▪ De mogelijkheid om in overleg relevante cursussen te volgen. 

 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de projectleider:  

Dr. H. Burger, 06-12582356; h.burger@umcg.nl 

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. (Huibert) Burger, senior onderzoeker en projectleider: h.burger@umcg.nl.  

Het sollicitatiegesprek zal in overleg halverwege maart 2020 plaatsvinden. 

 

 

 


