Vacature voor het invullen van een PhD in de gezondheidswetenschappen
Hoofdpromotor: Prof dr. Marie-Anne Vanderhasselt, Faculteit Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen, vakgroep Hoofd en Huid, UGent
Copromotoren:
Prof dr. Ernst Koster, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, vakgroep
Experimenteel Klinische en Gezondheidspsychologie, UGent
Prof dr. Gilbert Lemmens, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, vakgroep
Hoofd en Huid, UGent
We bieden een dynamische en stimulerende onderzoeksomgeving aan met een gedegen
begeleidingsteam, bestaande uit experten uit verschillende kennisdomeinen. Het onderzoek
bestaat uit het gebruik van non-farmacologische interventies bij depressie
(electroconvulsietherapie en cognitieve training), en het onderzoeken van digitale biomarkers
voor depressie, herval en stress.
Profiel
• De kandidaat moet bij aanstelling in het bezit zijn van een master diploma in
Psychologische wetenschappen, Geneeskunde, Ingenieurswetenschappen of een
hieraan gerelateerde discipline. Excellente graden tijdens Bachelor en Master
opleidingen zijn aangewezen.
•

We zijn op zoek naar een zeer gemotiveerde kandidaat met een sterke interesse
voor neurowetenschappen en experimenteel psychopathologisch onderzoek.

•

De kandidaat heeft zin voor initiatief, kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid
opnemen.

•

De kandidaat kan omgaan met patiënten met een psychiatrische stoornis.

•

Goede kennis van statistiek (SPSS, R.)

•

Affiniteit met programmeren is een plus

•

Goede kennis van Nederlands (om met patiënten om te gaan) en Engels.

Jouw opdracht
•

•
•
•

Je bereidt een doctoraal proefschrift voor in het domein van de
gezondheidswetenschappen. Meer in het bijzonder verricht je onderzoek naar de
determinanten van de anti-depressieve werking van non-farmacologische
behandelingen bij depressieve patiënten, waarbij onderzoek wordt verricht naar
wearable data en spraak als digitale biomarkers voor depressieve response en
herval.
Je publiceert wetenschappelijke artikelen die verband houden met het
onderzoeksproject.
Je begeleidt studenten in hun masteropleiding met hun thesis of stage
Academische dienstverlening

Kandidaturen
Naast een algemene kandidatuurstelling, vragen we een begeleidende motivationele brief,
een uitgebreide CV en een kopij van alle behaalde graden in de diverse opleidingsjaren per
cursuspakket.
Gelieve uw kandidatuur te sturen naar: marieanne.vanderhasselt@ugent.be voor 8 juli 2019.
Geef ook 2 personen op die op de hoogte zijn van uw universitaire kwalificaties en die bereid
zijn om een aanbevelingsbrief te schrijven.
Er gebeurt een preselectie op basis van de ingediende kandidaturen. De verdere
selectieprocedure is functiegericht en wordt door de selectiecommissie vastgesteld.

Met inhoudelijke vragen over de functie kan je terecht bij Prof. dr. Marie-Anne Vanderhasselt
(marieanne.vanderhasselt@ugent.be; +32 (0)9 332 43 93).
Condities
Het project start op 1 oktober 2019 en loopt over 4 jaar. De geselecteerde kandidaat zal een
tijdelijke positie innemen voor 1 jaar waarna het perspectief op het behalen van de PhD
geëvalueerd wordt en, indien gunstig, de positie verlengd wordt met 3 jaren. Salaris is
conform met de Belgische wetgeving.

