
Arts-onderzoeker Antibiotic Stewardship 
38 uur per week / locatie Hilversum en Blaricum 

 
Wat ga je doen 
We zoeken een arts-onderzoeker die belangstelling heeft voor medische microbiologie en 
infectieziekten. Je gaat je werkzaamheden in het kader van het Antibiotic Stewardship Programma 
vanuit het medisch microbiologisch laboratorium uitvoeren, waarbij veel samenwerking is met de 
apotheker-onderzoeker van het ASP in Tergooi. Je zult je als arts-onderzoeker bezighouden met 
onderzoek naar urineweginfecties.  
 
In verband met de implementatie van het Antibiotic Stewardship programma (ASP) zijn wij op zoek 
naar een:  

 
Arts-onderzoeker Antibiotic Stewardship (1 fte)  
 
Waar ga je werken 
Tergooi MC is een opleidingsziekenhuis met 12 medisch specialistische opleidingen, diverse andere 
specialistische vervolgopleidingen en stages voor huisartsen in opleiding. Er werken meer dan 200 
medisch specialisten en circa 2.500 medewerkers. Tergooi MC realiseert nieuwbouw op de locatie 
Hilversum, welke vanaf 2022 in fasen gereed zal komen. Tergooi MC kenmerkt zich door een groene 
en gastvrije omgeving, waar patiënten zeker weten dat de kwaliteit van hún leven centraal staat en 
waarin zij en hun naasten zich welkom voelen. Met het programma 'Zorg dichterbij' streeft Tergooi MC 
in nauwe samenwerking met de ketenpartners, ook buiten de muren van het ziekenhuis naar het 
aanbod van zinvolle, doordachte en duurzame zorg. 
 
Op de afdelingen Klinische farmacie, Interne geneeskunde en Medische Microbiologie loopt al geruime 
tijd een goed functionerend Antibiotic Stewardship Programma (ASP). Een onderdeel hiervan is het 
antibioticateam. Het doel van dit ASP is het antibiotica gebruik bij patiënten te optimaliseren met als 
gevolg betere uitkomst van behandeling, minder kosten, minder bijwerkingen en uiteindelijk minder 
antibioticaresistentie. Daarnaast wordt binnen het ASP wetenschappelijk onderzoek verricht, onder 
meer op het gebied van urineweginfecties. In samenwerking met het UMC Utrecht zullen meerdere 
studies opgezet worden van patiënten die zich met koorts bij urineweginfecties op de Spoedeisende 
Hulp melden. Daarnaast zal een surveillance studie antibioticaresistentie bij urineweginfecties binnen 
het regionaal zorgnetwerk Noord-Holland/Flevoland deel uit maken van de werkzaamheden. 
 
Het Centraal Bacteriologisch en Serologisch Laboratorium (CBSL) is onderdeel van Tergooi MC en 
levert specialistische medisch microbiologische zorg (diagnostiek en consultatie) aan ziekenhuizen, 
instellingen en huisartsen in de regio Gooi en Vechtstreek. Binnen het CBSL werken op locatie 
Hilversum in totaal ruim 40 medewerkers in een dynamische, innovatieve en ondernemende 
organisatie waarbij in 2024 overgang naar de nieuwbouw gepland staat. 
 
Wat breng je mee 
Je hebt affiniteit met het verrichten van onderzoek, bent nieuwsgierig, initiatief- en vindingrijk en 
bezit doorzettingsvermogen. Hiernaast: 

 Schrikken weerstand en onverwachte situaties je niet af, ben je communicatief sterk en 
resultaatgericht 

 Heb je een doelgerichte en probleemoplossende mentaliteit, kan je zelfstandig opereren en 
verlies je daarbij de samenwerking en het teamverband niet uit het oog  

 Beschik je over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen 

 Ervaring met het werken in databestanden en het verwerken in Excel- en Acces databases is 
een pre 

 
Wat bieden wij 
Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Ziekenhuizen. 

 Het betreft een vacature voor 38 uur per week 

 Het betreft een aanstelling voor de duur van een jaar. Er bestaat de mogelijkheid tot 
verlenging in kader van promotieonderzoek (max 4 jaar) 

 Een eindejaarsuitkering van 8,33% 

 Vakantietoeslag van 8,33% 



 Fiets- en fitnessregeling 

 Communicatieapparatuurregeling (o.a. tablet of smartphone)  

 Uitruil reiskosten (woon- werk) 
 
We bieden je een uitdagende werkomgeving met volop mogelijkheden om je talenten te ontplooien! 
 
Overige informatie en hoe kun je solliciteren 
Heb je vragen over de vacature? Wendelien Dorigo en Ascelijn Reuland, artsen-microbioloog, 
bereikbaar via T 088 753 12 20, beantwoorden deze graag! 
 

Voor deze vacature hanteren wij geen sluitingsdatum. Zodra wij de geschikte kandidaat 
hebben gevonden, sluiten wij de vacature. Heb je interesse? Reageer dan snel! 
 
Voor deze vacature wordt direct zowel intern als extern geworven. 
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. 
 
 
 

 

 


