Vacature coördinator team Patiëntenparticipatie in
Wetenschappelijk Onderzoek (PPO) werkgroep Darmkanker
Ben je geraakt door darmkanker? Ben je geïnteresseerd in kwaliteit van leven voor (ex)patiënten?
Heb je interesse in wetenschappelijk onderzoek naar darmkanker en de gevolgen ervan?
Heb je kennis van de opzet van wetenschappelijk onderzoek?
Vind je het leuk om het beleid t.a.v. PPO verder vorm en inhoud te geven?
Dan is de vrijwillige functie coördinator team PPO echt iets voor jou!
Wie zijn wij?
Werkgroep Darmkanker is het platform waar mensen met darmkanker en mensen die moeten leven
met de gevolgen ervan centraal staan. Werkgroep Darmkanker maakt zich sterk voor het volgende:
•
•
•
•
•
•

Platform voor het uitwisselen van informatie en ervaringen
Kwaliteit van leven en optimale zorg nastreven
Knelpunten in het dagelijks leven wegnemen
Eigen regie over het zorgproces stimuleren
Wetenschappelijk onderzoek en innovaties stimuleren
Samenwerken met andere organisaties.

Wie zoeken wij?
Het team Patiëntenparticipatie in wetenschappelijk Onderzoek (PPO) zoekt een coördinator:
➢ Je bent een enthousiaste en betrokken coördinator die samen met de teamleden de
patiëntenparticipatie activiteiten aan de hand van het jaarlijks activiteitenplan uitwerkt,
inplant en uitvoert;
➢ Je bent communicatief; sociaal vaardig en hebt kennis van de Engelse taal;
➢ Je bent gericht op het creëren van een duurzame relatie met onderzoekers; gericht op
synergie, samenwerking en ‘open mind’;
➢ Je beschikt over kennis, houding & vaardigheden om ervaringskennis functioneel in te zetten;
➢ Je zorgt ervoor dat onderzoeksvoorstellen vanuit patiëntenperspectief becommentarieerd en
besproken worden met onderzoekers. Schriftelijk, per telefoon of tijdens een van de
bijeenkomsten van dit team;
➢ Je zorgt ervoor dat team PPO participeert in adviescommissies van lopende onderzoeken en
in expertgroepen, zoals Dutch Colon Cancer Group (DCCG) en Dutch Peritoneal Oncology
Group (DPOG) en bij de herziening van de darmkankerrichtlijn.
Als coördinator PPO ben je ook lid van het bestuur.
Wat bieden wij jou?
Je maakt deel uit van het team PPO en het bestuur van Stichting Darmkanker Nederland, die beide
bestaan uit enthousiaste en betrokken mensen. We kijken samen wat je kunt doen en wat je nodig
hebt aan begeleiding. Ook kun je gebruik maken van trainingen van de NFK (Nederlandse Federatie
van Kankerpatiëntenorganisaties) of PGOsupport (www.pgosupport.nl). Natuurlijk worden reiskosten
vergoed.
Interesse?
Dat vinden wij fijn. Mail je motivatie naar info@wgdarmkanker.nl. Vermeld hierbij je
telefoonnummer en wanneer je bereikbaar bent. Dan kunnen wij contact met je opnemen voor een
kennismakingsgesprek.

