
 
 

Arts-onderzoeker/PhD-kandidaat Neurologie 

Vacaturenummer: C.20.JM.NP.24 

Functiecategorie: onderzoek & onderwijs 

Urenomvang dienstverband: fulltime 

Aantal uur: 36 uur per week 

Soort dienstverband: duur opleiding  

Lengte dienstverband: min. één jaar  

Salaris: zie meer info 

Opleidingseis: WO 

Sluitingsdatum: 29-11-2020 

aanspreekvorm: informeel 

 

De functie 

Epilepsie en migraine zijn veelvoorkomende invaliderende hersenaandoeningen die gekenmerkt 

worden door aanvallen met een enorme persoonlijke en maatschappelijke impact. Adequate 

behandeling van beide aandoeningen wordt sterk belemmerd door het ontbreken van betrouwbare 

biomarkers van veranderde hersenactiviteit. In het kader van een ZonMW-subsidie ga je als arts-

onderzoeker/PhD-kandidaat patiëntgebonden promotieonderzoek doen naar nieuwe biomarkers bij 

epilepsie. Ben jij de kandidaat die wij zoeken? 

 

Samenvatting 

• Je komt te werken binnen de hoofdpijnonderzoeksgroep van de afdeling Neurologie en de 

afdeling Humane Genetica 

• Je verricht onderzoek naar nieuwe biomarkers bij epilepsie 

• Je werkt in een bruisende academische en multidisciplinaire omgeving 

 

Wat ga je doen 

Het Brain@home-project komt voort uit een intensieve samenwerking van de 

hoofdpijnonderzoeksgroep in het LUMC, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), het 

expertisecentrum voor epilepsie in Heemstede, de Medical Neurodelta en andere academische 

partners en bedrijven. Brain@home wil met nieuwe technologische ontwikkelingen eenvoudige en 

thuis toepasbare biomarkers valideren bij epilepsie en migraine. Je zult, samen met een al 

aangestelde arts-onderzoeker, elektro-encefalogram (EEG) en transcraniële magnetische stimulatie 

(TMS) markers onderzoeken om de uitkomst van medicijnbehandelingen bij met name epilepsie te 



 
 

voorspellen. Je houdt je bezig met complexe signaal-analyse, het ontwikkelen en toepassen van 

algoritmes en het vereenvoudigen van de meetmethode zodat de metingen ook in de thuissituatie 

kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast onderzoek je of smartphonegebruik (bijvoorbeeld “tapping” 

snelheid) goede markers bevat om de impact van epilepsie medicatie en aanvallen te meten. 

Uiteindelijk kan dit leiden tot betere, persoonsgerichte behandelingen voor patiënten met epilepsie. 

 

Je werkplek  

Je komt te werken binnen de hoofdpijnonderzoeksgroep van de afdeling Neurologie en de afdeling 
Humane Genetica van het LUMC en de epilepsieonderzoeksgroep van SEIN. Er bestaan intensieve 
samenwerkingen met vele andere klinische en preklinische onderzoeksgroepen in binnen- en 
buitenland. Het wetenschappelijke onderzoek wordt ondersteund door diverse prestigieuze 
subsidies (Zwaartekracht, Vidi, ZonMw en Hersenstichting) en is leidend binnen de pijler 
‘Aanvalsgewijze Hersenaandoeningen’ van het LUMC dat valt onder het thema ’Neuroscience’. 

 

Carrière in het LUMC  

Het LUMC faciliteert jou bij het onderhouden en ontwikkelen van je kennis en vaardigheden. 

Hiervoor bieden wij onder andere interne opleidingen en bijscholing aan. Maar ook persoonlijke 

ontwikkeling, mobiliteit en loopbaanadvies maken deel uit van deze afspraken.   

Wat vragen wij 

Wij zijn op zoek naar een basisarts/technisch geneeskundige met aantoonbare interesse in 

wetenschappelijk onderzoek, die goed kan samenwerken, flexibel is en affiniteit heeft met 

neurologie en de klinische neurofysiologie in het bijzonder. 

 

Meer informatie  

Als PhD-kandidaat word je aangesteld voor een periode van één jaar; bij gebleken geschiktheid 

wordt  je contract verlengd tot de duur van dit project (4 jaar). Je salaris bedraagt maximaal € 2.495,- 

in het eerste jaar en loopt op tot maximaal € 3.196,- in het laatste jaar (schaal Pro, CAO UMC). 

Je kunt ook solliciteren als arts-onderzoeker. In dit geval heb je je master (Technische) Geneeskunde 

afgerond en bedraagt je salaris op basis van je opleiding en ervaring minimaal € 2.911,- en maximaal 

€ 4.615,- bruto per maand op fulltime basis (schaal 10, CAO UMC). Acquisitie naar aanleiding van 

deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Contactgegevens 

Contact: Roland Thijs, Neuroloog 

r.d.thijs@lumc.nl   

Solliciteren via: www.werkenbijhetlumc.nl 


