De Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn (WOREL) is een consortium van
richtlijnontwikkelaars in België. Het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering)
financiert als opdrachtgevende overheid de Werkgroep. Voor de werkgroep werd aan de Universiteit
Antwerpen, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, vakgroep Eerstelijns- en
Interdisciplinaire Zorg een expertisecel opgericht. Momenteel zoekt de Werkgroep daarvoor twee of
drie kandidaten voor een deeltijdse (m/v) functie van:
Wetenschappelijk medewerker expertisecel richtlijnontwikkeling/ literatuuronderzoek
Jouw opdracht
 Binnen de expertisecel van de werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn, neem je taken
op voor de methodologische correcte uitwerking van richtlijnen, en specifiek voor het
systematisch literatuuronderzoek en critical appraisal van richtlijnen en artikels;
 Je neemt actief deel aan de vergaderingen van de Werkgroep.
Jouw profiel
 Je bezit een diploma van master in een opleiding binnen het domein van de
gezondheidswetenschappen;
 Je hebt relevante ervaring in literatuuronderzoek en kritische beoordeling van artikels en in het
gebruik van de tools hiervoor;
 Je hebt een interesse in wetenschappelijk onderzoek en bent vertrouwd met de principes van
evidence-based practice;
 Je hebt de opleiding richtlijnontwikkeling gevolgd of bent bereid die te volgen;
 Ervaring in het ontwikkelen van richtlijnen is een meerwaarde;
 Ervaring in of met werken in de gezondheidszorg is een meerwaarde;
 Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden (NL, ENG en
FR);
 Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
Wij bieden
 Een mandaat van 10 à 20 % FTE-aanstelling als wetenschappelijk medewerker/assistent
binnen de expertisecel tot 31 december 2021 met optie tot verlenging van het contract;
 Indiensttreding vanaf 1 januari 2021;
 Een brutoverloning die de barema’s volgt zoals bepaald in het statuut voor wetenschappelijk
medewerker/assistent;
 Een dynamische en stimulerende werkomgeving.
Dit smaakt naar meer?
 Je kan alleen schriftelijk of per e-mail solliciteren vóór 30 november 2020: prof. Paul Van
Royen – Universiteit Antwerpen, WOREL – Doornstraat 331, 2610 Wilrijk. (e-mail:
paul.vanroyen@uantwerpen.be)
 Met inhoudelijke vragen over de functie mag je contact opnemen met Martine Goossens tel
0472 75 20 68 of prof. Paul Van Royen, -Tel.: 03 265 25 27.

