ONDERZOEKSASSISTENT KOUD PLASMA THERAPIE (20 UUR PER WEEK)
Ben jij een enthousiaste geneeskundestudent met interesse in klinisch onderzoek?
Kom dan werken als onderzoeksassistent bij Plasmacure in een van onze lopende
randomized controlled trials! Complexe wonden zijn een ernstig
gezondheidsprobleem met grote gevolgen voor patiënten. Infectie en bacteriële
kolonisatie vormen een significante barrière bij de genezing van alle chronische
wonden. Koud plasma stimuleert wondgenezing: het doodt bacteriën en stimuleert
celgroei en doorbloeding. Plasmacure heeft een manier ontwikkeld om koud plasma
direct in een wond toe te passen: PLASOMA. In deze rol heb je de kans om het
Plasmacure team te versterken en daarmee het verschil voor de patiënten te maken.

Klinisch onderzoek - plasma geneeskunde - wondzorg - medisch hulpmiddel – patiëntenzorg
Wat ga je doen?
Je helpt de artsen en verpleegkundigen met het uitvoeren van het klinische onderzoek met
PLASOMA door het voorselecteren van geschikte kandidaten en het invullen van
onderzoeksgegevens. Dit kan grotendeels vanuit thuis. Daarnaast loop je mee tijdens de
inclusievisites en ondersteun je bij de behandeling en de studietaken.
Wie zoeken wij?
• Je bent een geneeskunde student, bij voorkeur zit je tussen je bachelor en je coschappen in
• Je bent flexibel beschikbaar voor ongeveer 20 uur per week
• Je leert graag nieuwe mensen kennen en toont initiatief
• Je werkt zelfstandig en nauwkeurig
• Je hebt affiniteit met wondzorg
• Onderzoekservaring is een pré
Wat bieden wij?
• Je werkt ongeveer 20 uur per week afhankelijk van je beschikbaarheid, voor een periode van
3-6 maanden.
• Je werkt thuis en op de onderzoekslocaties van Leiderdorp, Gouda of Nieuwegein.
• Een salaris van €15,- per uur met daarbovenop vakantiegeld en reiskosten.
Ben je geïnteresseerd om het Plasmacure-team te versterken? Stuur je CV en motivatie voor 10
september naar maarten.hieltjes@plasmacure.nl Je kunt ook terecht bij Maarten als je vragen hebt.
Geef je carrière vorm bij Plasmacure. Tot binnenkort!
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