
 

Vacature: 1 deeltijds coördinator voor de cel patiëntenparticipatie in het kader van de 

ontwikkeling van praktijkrichtlijnen  

Jouw opdracht 

De Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn (WOREL) wordt gesubsidieerd door het Riziv 

en is binnen het nationale ebp-netwerk, Evikey, verantwoordelijk voor het ontwikkelen en 

onderhouden van (klinische) praktijkrichtlijnen voor de eerste lijn. Richtlijnen formuleren 

aanbevelingen t.a.v. zorgverstrekkers met het oog op het leveren van kwalitatief betere, 

doelmatige en kostenefficiënte zorg. De participatie van de groep die de zorg krijgt, de patiënten 

dus, is hierin onmisbaar. 

Om onze cel patiëntenparticipatie uit te bouwen, is WOREL op zoek naar 1 deeltijds 

coördinator patiëntenparticipatie bij richtlijnontwikkeling. De functie omvat onder meer: de 

rekrutering patiënten/ervaringsdeskundigen, hen via gesprekken opleiden en voorbereiden op de 

meetings met zorgverleners, verwerken van resultaten, bijkomend literatuuronderzoek naar 

patiëntvoorkeuren, administratieve opvolging van de participatietrajecten,….  

Jouw profiel 

• Je bent master in de gezondheids- of sociale wetenschappen; 

• Je hebt een stevige ervaring opgebouwd in kwalitatieve onderzoeksmethoden; 

• Je kan literatuuronderzoek uitvoeren; 

• Je bent een goede communicator en weet doelgericht mensen te bevragen; 

• Je bent empathisch, sociaalvoelend en hebt een actief luisterende houding; 

• Je hebt relevante ervaring in een soortgelijke functie of bent bereid om je bij te scholen in 

functie van de noden; 

• Je kan je vlot uitdrukken (zowel schriftelijk als mondeling) in het Nederlands, het Frans en het 

Engels. 

 

Wij bieden 

• 10% FTE-aanstelling als wetenschappelijk medewerker of als zelfstandige à rato van 4 u per 

week; 

• Indiensttreding vanaf 1 februari 2023, contract van bepaalde duur met optie tot verlenging; 

• Een brutoverloning volgens de barema’s van wetenschappelijk medewerker. 

 

Interesse? 

Solliciteer schriftelijk of per e-mail vóór 28 februari 2023:  

Inez Vanoverschelde, coördinator WOREL, Doornstraat 331, 2610 Wilrijk.  

E-mail: Inez.VanOverschelde@uantwerpen.be  

 

Met inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met: prof. Paul Van Royen, via 

e-mail: paul.vanroyen@uantwerpen.be of telefonisch op 0495 38 23 88 of Martine Goossens, via 

e-mail: martine.goossens2@uantwerpen.be of telefonisch op 0472 75 20 68 
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