De Gezondheidsraad is op zoek naar
COMMISSIELEDEN VASTE COMMISSIE SCREENING ROND
DE ZWANGERSCHAP EN GEBOORTE
Functie
Screening in de vroegste fase van het leven is een veld met grote dynamiek, waar steeds nieuwe kansen ontstaan door
wetenschappelijke ontwikkelingen. Het ministerie van VWS heeft de komende jaren behoefte aan adviezen van de
Gezondheidsraad over diverse vraagstukken die zich op dit brede en complexe terrein aandienen. U wordt lid van een
multidisciplinaire commissie van de Gezondheidsraad die de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport op basis van de stand van de wetenschap adviseert over screening rond de zwangerschap en geboorte. Het gaat
zowel om screening op behandelbare aandoeningen, zoals de neonatale screening door middel van de hielprik, als om
prenatale screening op niet behandelbare aandoeningen.
De commissie krijgt taak om te adviseren over wetenschappelijke en maatschappelijk ontwikkelingen. De adviesvragen zullen
deels specifiek van aard zijn: komt een aandoening in aanmerking voor opname in de hielprik? Ook kunnen bredere vragen
gesteld worden: op welk moment kan screening het best plaatsvinden en onder welke voorwaarden? Om voor elke vraag over
de juiste expertise te beschikken zal er gewerkt worden met een vaste kerncommissie waar per vraag tijdelijke leden aan toe
gevoegd kunnen worden.
Profielen
Voor het vormen van de multidisciplinaire kerncommissie zijn wij op zoek naar drie enthousiaste commissieleden met een
kritische en constructieve houding.


HUISARTS met aantoonbare interesse in screening voor, tijdens en na de zwangerschap. Daarnaast is interesse in de
wetenschappelijke kennis over informatieverstrekking een pre. Bij voorkeur gepromoveerd.



KINDERARTS met aantoonbare interesse in screening voor, tijdens en na de zwangerschap. Voor de kerncommissie
zoekt de raad een kinderarts met affiniteit met erfelijke aandoeningen en een generalistische blik. Bij voorkeur
gepromoveerd.



EPIDEMIOLOOG/METHODOLOOG met interesse in screening rond de zwangerschap en geboorte, en met een
afgeronde promotie op een screeningsonderwerp. Ervaring met het beoordelen van screening en testen voor ziekten
met een (zeer) lage prevalentie is gewenst.

Werkzaamheden
De Commissie Screening rond de zwangerschap zal eens per 6-8 weken vergaderen, jaarlijks ongeveer zesmaal. De
installatievergadering van de commissie zal eind januari 2019 plaatsvinden. De kerncommissie zal naast een huisarts, een
kinderarts en een epidemioloog bestaan uit leden met kennis van (onder andere) klinische genetica en medische ethiek,
daarnaast zullen er per adviesvraag tijdelijke leden geworven worden zodat alle noodzakelijke expertise beschikbaar is.
De vergaderstukken en (concept)adviezen worden opgesteld door de secretarissen van de commissie en tijdens de vergadering
door de leden besproken. Soms worden aanvullende schriftelijke commentaarrondes gehouden.
Onafhankelijkheid
Kandidaat-commissieleden dienen aan de hand van een uitvoerige belangenverklaring inzicht te geven in hun mogelijke
financiële belangen, persoonlijke relaties die tot belangen kunnen leiden, opdrachtonderzoek en publiek-private samenwerking.
De leiding beoordeelt of deze (schijnbare) belangen het lidmaatschap in de weg staan. Als uit de belangenverklaring blijkt dat er
een belangenconflict kan optreden dan kan niet worden deelgenomen aan de commissie. Belangenverklaringen van
commissieleden worden gepubliceerd op de website van de Gezondheidsraad.
Vergoeding
Leden krijgen per vergadering vacatiegeld en reiskosten vergoed.
Sollicitatie
U kunt uw sollicitatie, o.v.v. Commissie Perinatale screening, mailen naar vacaturecommissieleden@gr.nl vóór 2 december
2018 om 12.00u, t.a.v. mevrouw E.C.A. Asscher.


De gesprekken zullen plaats vinden op 5 december 2018 in de ochtend of op 10 december 2018.



Wilt u zo vriendelijk zijn om bij uw sollicitatie te vermelden via welk kanaal u de vacature heeft gevonden?

Meer informatie over de functie:
dr. E.C.A. Asscher, wetenschappelijke secretaris. Tel nr: 06 527 66 993

