
 
 
Profiel junior-onderzoeker ‘Ontwikkelen Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel’ 
 
Algemene informatie 
De Hersenstichting heeft een consortium bestaande uit Ergotherapie Nederland, Nederlandse 
Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Koninklijk Nederlands Genootschap voor 
Fysiotherapie (KNGF), Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en Kennisnetwerk CVA 
Nederland (KNCN) een subsidie verstrekt voor het ontwikkelen van een handreiking ter versterking 
van eerstelijns herstelzorg voor mensen met hersenletsel. De te ontwikkelen handreiking beoogt 
duidelijkheid te geven over: 

• de kennis en vaardigheden die ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten nodig 
hebben om mensen met CVA/NAH te behandelen in relatie tot de ernst van het letsel; 

• de meest geschikte vorm en inhoud van het organiseren van een regionaal netwerk en de 
verbinding daarin met de regionale, transmurale CVA/NAH keten(s); 

• de vindbaarheid van de juiste therapeuten voor de juiste doelgroep. 
 
Competenties onderzoeker 
Voor de totstandkoming van de beoogde handreiking wordt een junior-onderzoeker geworven die 
beschikt over o.a. de volgende competenties: 
- in bezit van afgeronde academische of HBO-opleiding in respectievelijk 

gezondheidswetenschappen of (para-)medische opleiding (of andere relevante opleiding); 
- aantoonbare ervaring of affiniteit met de scope van de te ontwikkelen handreiking; 
- aantoonbare ervaring in het zelfstandig verrichten van (systematisch)literatuur- en 

bronnenonderzoek; 
- aantoonbare ervaring in het zelfstandig verrichten van (groeps-)interviews met experts; 
- uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden in de Nederlandse taal; 
- aantoonbare ervaring met projectmatig werken (o.a. halen van deadlines, samenwerken met 

leden projectgroep, opleveren deliverables); 
- proactieve en collegiale werkhouding. 
 
Contractuele informatie 
De looptijd van het project bedraagt 16 maanden. De onderzoeksactiviteiten beginnen op maand 2 
en hebben een looptijd van 12 maanden.  
De omvang van de aanstelling bedraagt 0.6FTE bij een bruto salaris van €2.395 per maand (bij een 
36-urige werkweek).  Aanstelling vindt plaats bij KNCN, te Utrecht. Het is bespreekbaar om de 
werkzaamheden te combineren met die van een deelaanstelling bij een onderwijs-/onderzoeks-
/zorg-/ instelling of organisatie in Nederland. 
Beoogde startdatum van het project is 1 augustus 2021. 
 
Interesse? 
Bij interesse in deze vacature graag uw motivatiebrief en volledige CV uiterlijk op 20 augustus mailen 
aan: info@kennisnetwerkcva.nl 
 
Aanvullende informatie 
Bij vragen graag contact opnemen met: 
Bert Vrijhoef, voorzitter KNCN (b.vrijhoef@kennisnetwerkcva.nl) 
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