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Nieuwsbrief 

Nieuwe studies gestart 

Onlangs zijn de onderzoeken naar Psoriasis en Overgewicht gestart. 

In Groningen loopt een fase 1 onderzoek voor diabetes, waarvoor u zich via 

FlevoResearch kunt aanmelden. Meer informatie over dit onderzoek kunt u 

lezen op pagina 4 en 5. 

U kunt zich nog steeds aanmelden voor de in Almere lopende onderzoeken 

voor Verhoogd cholesterol, Diabetes Mellitus Type 2, en  Kinderen met 

ADHD.  

Vacatures: 

Onderzoeks– keuringsarts 

Research onderzoeksassistent 

Screeningsassistent 

Tip a friend 

Met onze Tip-a-Friend actie wordt u beloond 

wanneer iemand die u kent, door u aan ons 

wordt doorverwezen en uiteindelijk deelneemt 

aan een onderzoek. 

Almere 
T: 030-7606600 
E: info@flevoresearch.com 
W: www.flevoresearch.com 

Utrecht 
T: 030-7606600 

E: info@eb-utrecht.nl 
W: www.eb-utrecht.nl 

mailto:info@flevoresearch.com
http://www.flevoresearch.com
mailto:info@eb-utrecht.nl
http://www.eb-utrecht.nl
htpps://twitter.com/flevoresearch
https://facebook.com/flevoresearch
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Deelnemers onderzoek gezocht 
 

OVERGEWICHT OF OBESITAS 
Dit is een internationaal onderzoek onder mensen met overgewicht of obe-

sitas. Het doel van het onderzoek is de werkzaamheid en veiligheid van ver-

schillende doseringen van een nieuw middel voor de behandeling van over-

gewicht en obesitas te onderzoeken. De onderzoekers willen voornamelijk 

nagaan welke doseringen mensen met overgewicht of obesitas kunnen hel-

pen met afvallen.  

Voor dit onderzoek worden er 350 proefpersonen uit verschillende landen 

gezocht. U komt wellicht in aanmerking voor deelname als u: 

  tussen de 18 en 75 jaar oud bent 

  overgewicht of obesitas hebt (BMI ≥27 kg/m2), zonder diabetes 

  de afgelopen 3 maanden een stabiel gewicht hebt 

  u eerder een serieuze niet-chirurgische poging hebt gedaan om 

gewicht te verliezen, maar dit niet gelukt is 

  u verder gezond bent 

Het onderzoek duurt ongeveer 1 jaar. U komt in principe 20 keer naar het 

onderzoekscentrum. Bij elk bezoek vindt er een lichamelijk onderzoek 

plaats, wordt er bloed afgenomen, moet u urine inleveren en vragenlijsten 

over uw gezondheid invullen. Tijdens de studie volgt u een dieet- en be-

weegprogramma en krijgt u persoonlijk advies van een diëtist, fysiothera-

peut en/of iemand van het onderzoeksteam.                          Direct inschrijven     

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Almere 

T: 030-7606600 

E: info@flevoresearch.com 

W: www.flevoresearch.com 

Utrecht 

T: 030-7606600 

E: info@eb-utrecht.nl 

W: www.eb-utrecht.nl 

https://www.flevoresearch.com/algemene-inschrijving-inschrijven-voor-een-specifiek-onderzoek?form=Obesitas%3A%20Deelnemers%20onderzoek%20gezocht
mailto:info@flevoresearch.com
http://www.flevoresearch.com
mailto:info@eb-utrecht.nl
http://www.eb-utrecht.nl
https://facebook.com/flevoresearch
https://twitter.com/flevoresearch
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Lijdt u aan matige tot ernstige psoriasis? 

Psoriasis Cobra onderzoek 
Wij zijn op zoek naar deelnemers voor het COBRA-onderzoek. 

U komt mogelijk in aanmerking voor het klinische onderzoek als u tussen 18 

en 75 jaar oud bent en gedurende ten minste 6 maanden matige tot ernstige 

plaque psoriasis heeft gehad, en als u nog steeds symptomen heeft na de 

huidige Stelera-behandeling. 

 

De duur van het klinische onderzoek is 32 weken en u zult tijdens het onder-

zoek elke twee weken klinische onderzoeksmedicatie ontvangen. Er zijn 17 

bezoeken aan de onderzoekskliniek, wat betekent dat u de kliniek ongeveer 

om de twee weken bezoekt. 

 

U heeft geen kosten in verband met het klinische onderzoek en redelijke reis-

kosten worden vergoed.                                                            Direct inschrijven 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Almere 

T: 030-7606600 

E: info@flevoresearch.com 

W: www.flevoresearch.com 

Utrecht 

T: 030-7606600 

E: info@eb-utrecht.nl 

W: www.eb-utrecht.nl 

https://www.flevoresearch.com/algemene-inschrijving-inschrijven-voor-een-specifiek-onderzoek?form=Lijdt%20u%20aan%20matige%20tot%20ernstige%20psoriasis%3F%20
mailto:info@flevoresearch.com
http://www.flevoresearch.com
mailto:info@eb-utrecht.nl
http://www.eb-utrecht.nl
https://facebook.com/flevoresearch
https://twitter.com/flevoresearch
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Geneesmiddelenonderzoek naar een nieuw 

middel dat mogelijk gebruikt kan worden bij 

de behandeling van type-2 diabetes  

Gezochte Deelnemers  

Voor dit onderzoek zoeken wij mannen en vrouwen tussen de 18 en 64 jaar 

oud met een diagnose van diabetes type-2 die niet of licht roken.  

Bijzonderheden  

• Je bent een man of vrouw  

• Je bent tussen de 18 en 64 jaar oud  

• Je bent ten minste 90 dagen voorafgaand aan de keuring gediagnosti-

ceerd met diabetes type-2  

• Je wordt behandeld met dieet en beweging, alleen of in combinatie met 

1-2 antidiabetica (deelname is niet toegestaan als je insuline ter be-

handeling van je diabetes type 2 gebruikt)  

• Je rookt niet of je rookt licht en bent in staat gedurende je verblijf in het 

onderzoekscentrum niet te roken of gebruik te maken van andere 

nicotine-houdende producten  

• Je Body Mass Index (BMI) is tussen de 25.0 en 39.9 kg/m2. De BMI geeft 

de verhouding tussen je lichaamsgewicht in kilogrammen en uw leng-

te in meters weer  

• Als man kan je alleen deelnemen aan dit onderzoek wanneer jij en je 

vrouwelijke partner voldoende anticonceptie gebruiken of als je ge-

steriliseerd bent  

• Als vrouw kan je alleen deelnemen aan dit onderzoek wanneer je post-

menopauzaal bent, minimaal 12 maanden geen menstruatie meer, of 

als je gesteriliseerd bent  

• Je kunt alleen deelnemen aan dit onderzoek als je in de afgelopen 90 

dagen voor de medische keuring van dit onderzoek, niet aan een an-

der onderzoek hebt deelgenomen  

     

       Lees verder op pagina 5 
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 • Om te bepalen of je geschikt bent voor deelname aan dit onderzoek, 

zal je eerst medisch gekeurd worden in ons keuringscentrum in Gro-

ningen of Utrecht. Indien nodig volgt er na de medische keuring nog 

een tweede bezoek waarbij er een oogonderzoek (fundusfoto) zal 

worden gedaan in Groningen.  

• Afhankelijk van de beschikbaarheid en de onderzoek logistiek kunnen 

de korte bezoeken en de nakeuring gedaan worden in ons keurings-

centrum in Groningen of Utrecht.  

Periode Onderzoek  

Het onderzoek zal starten met 12 bezoeken in het klinisch onderzoekscen-

trum in Groningen, dit kunnen korte bezoeken zijn (1 dag) of korte verblijven 

in het onderzoekscentrum van 2 tot 4 dagen (1 tot 3 nachten). Na deze weke-

lijkse bezoeken komt u voor 1 periode waarin u 10 dagen (9 nachten) in het 

klinisch onderzoekscentrum in Groningen verblijft. Deze periode zal worden 

gevolgd door 6 korte bezoeken aan het klinisch onderzoekscentrum verdeeld 

over meerdere weken. De laatste van deze korte bezoeken is tevens de na-

keuring.  

Let op: Je kunt slechts aan één van de groepen van deze studie deelnemen. Je 

dient alle genoemde data van de groep naar keuze beschikbaar te zijn om 

deel te kunnen nemen. De data worden vermeld op onze website 

www.geneesmiddelenonderzoek.nl. Dit zijn de data waarop het onderzoek 

gepland staat; deze kunnen nog wijzigen.  

Vergoeding  

Je krijgt een bruto vergoeding van €5749,- voor volledige deelname aan een 

van de groepen van dit onderzoek.  

Reiskosten worden vergoed op basis van kilometers (€ 0,19 netto per kilome-

ter) met een minimum van € 12,- en een maximum van € 160,- (840 kilome-

ter) per retour, ongeacht de wijze van vervoer.   Direct inschrijven 

 

Almere 
T: 030-7606600 
E: info@flevoresearch.com 
W: www.flevoresearch.com 

Utrecht 
T: 030-7606600 

E: info@eb-utrecht.nl 
W: www.eb-utrecht.nl 

https://www.flevoresearch.com/algemene-inschrijving-inschrijven-voor-een-specifiek-onderzoek?form=Fase%201%20Diabetes%20studie%3A%20Deelnemers%20gezocht
mailto:info@flevoresearch.com
http://www.flevoresearch.com
mailto:info@eb-utrecht.nl
http://www.eb-utrecht.nl
https://twitter.com/flevoresearch
https://facebook.com/flevoresearch
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Heeft U  

Diabetes type 2 en  
Hart- of vaatziekten(n)? 

Voor het SURPASS onderzoek  

Wat is het doel van het onderzoek?  

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken wat het effect is van het twee mid-

delen (Tirzepatide vergeleken met Dulaglutide) op hart- en vaatziekten, ge-

wichtsverlies en bloedwaarden (HbA1c en vetten).  

U komt mogelijk in aanmerking voor deelname als u:  

 40 jaar of ouder bent  

 de diagnose diabetes type 2 heeft  

 een hart- en vaatziekte heeft  

 een BMI heeft > 25 (licht tot ernstig overgewicht)  

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? Het onderzoek duurt ongeveer  

5-6 jaar, waarbij u na opstartperiode van een half jaar elke 3 maanden naar 

het onderzoekscentrum komt.  

Vergoeding? Voor deelname aan dit onderzoek krijgt u kosteloos alle studie-

medicatie en studiegerelateerde onderzoeken. Daarnaast krijgt u een reis- 

en onkostenvergoeding. Heeft u diabetes type 2 en hart- en vaatziekte(n)? 

Dan komt u wellicht in aanmerking     Direct inschrijven 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: 

Almere 
T: 030-7606600 
E: info@flevoresearch.com 
W: www.flevoresearch.com 

Utrecht 
T: 030-7606600 

E: info@eb-utrecht.nl 
W: www.eb-utrecht.nl 

https://www.flevoresearch.com/algemene-inschrijving-inschrijven-voor-een-specifiek-onderzoek?form=Moeite%20om%20uw%20type%202%20Diabetes%20onder%20controle%20te%20houden%3F
mailto:info@flevoresearch.com
http://www.flevoresearch.com
mailto:info@eb-utrecht.nl
http://www.eb-utrecht.nl
https://twitter.com/flevoresearch
https://facebook.com/flevoresearch
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 Heeft uw kind de diagnose ADHD gekregen? 

We zijn momenteel op zoek naar deelnemers voor het  

LEAGUE-onderzoek. Dit onderzoek zal naar verwachting maximaal 2 jaar du-

ren. Er zal onderzoek worden gedaan naar de werkzaamheid en veiligheid van 

een onderzoeksgeneesmiddel op de lange termijn.  

Kinderen en jongeren tot 18 jaar komen mogelijk in aanmerking voor deelna-

me als ze:  

- 6 tot en met 17 jaar oud zijn en de diagnose ADHD hebben gekregen  

- eerder zijn behandeld met stimulerende middelen, maar zonder succes  

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:        Direct inschrijven 

Almere 
T: 030-7606600 
E: info@flevoresearch.com 
W: www.flevoresearch.com 

Utrecht 
T: 030-7606600 

E: info@eb-utrecht.nl 
W: www.eb-utrecht.nl 

 

BENT U BEKEND MET (HEEFT U LAST 
VAN) EEN  

 
HOOG RISICO OP  

HART– EN VAATZIEKTEN EN 
DIABETES? 

Dan komt u wellicht in aanmerking voor een onderzoek naar een medicijn dat 

als doel heeft de gevolgen van de hart- en vaatziekten te verkleinen door mid-

del van het verbeteren van de cholesterolwaarden.. 

Direct inschrijven 

Neem voor meer informatie contact met ons op: 

Almere 

T: 030-760660 

E: info@flevoresearch.com 

Utrecht 

T: 030-7606600 

E: info@eb-utrecht.nl 

https://www.flevoresearch.com/algemene-inschrijving-inschrijven-voor-een-specifiek-onderzoek?form=Nieuw%20klinisch%20onderzoek%3A%20ADHD
mailto:info@flevoresearch.com
http://www.flevoresearch.com
mailto:info@eb-utrecht.nl
http://www.eb-utrecht.nl
https://twitter.com/flevoresearch
https://facebook.com/flevoresearch
https://www.flevoresearch.com/algemene-inschrijving-inschrijven-voor-een-specifiek-onderzoek?form=Heeft%20u%20een%20cardiovasculaire%20ziekte%20of%20diabetes%3F
mailto:info@flevoresearch.com
mailto:info@eb-utrecht.nl
https://facebook.com/flevoresearch
https://twitter.com/flevoresearch


 

 

 

 

Onderzoeks- / Keuringsarts bij EB Medical Research  

Bedrijf  

EB Medical Research is een onafhankelijk onderzoekscentrum voor geneesmiddelen met locaties in Almere en 

Utrecht. We voeren geneesmiddelenonderzoek uit met proefpersonen in opdracht van de farmaceutische indu-

strie.  

Functieomschrijving  

In verband met uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij voor EB Medical Research per direct op zoek naar 

een onderzoeksarts voor 16-24 uur per week, voornamelijk op de vestiging in Utrecht. In deze functie ben je –

samen met een zeer ervaren collega onderzoeksarts- verantwoordelijk voor de uitvoering van geneesmiddelen-

studies en de keuring van deelnemers. Je bent hierdoor betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwste genera-

tie geneesmiddelen. Je bent een spil in de uitvoering van het onderzoek. Je zorgt altijd dat de veiligheid van de 

deelnemer is gewaarborgd. Tevens ben je klantgericht en draag je zorg dat de verwachtingen van de opdracht-

gever worden nagekomen.  

Tot jouw takenpakket behoren o.a.  

Selectie van deelnemers  

De uitvoer van alle medische handelingen tijdens de onderzoeksvisites: informed consent, screening, inclusie, 

tussentijdse visites en eindcontrole  

Contactpersoon voor externe medische behandelaars, samenwerkingspartners en opdrachtgevers.  

Functie-eisen  

We zijn op zoek naar kandidaten die beschikken over een afgeronde opleiding tot basisarts en in het bezit zijn 

van een BIG-registratie en bij voorkeur (aantoonbare) kennis van ICH-GCP. De arts-onderzoeker heeft affiniteit 

met het vakgebied en geneesmiddelenonderzoek. Binnen deze functie zijn de volgende competenties belang-

rijk:  

Patiëntvriendelijk  

Flexibel  

Communicatief vaardig  

Kan goed samenwerken  

Accuraat  

Zelfstandig  

Resultaatgericht  

Interesse in onderzoeken  

Organisatorische capaciteiten  

Beheersing van de Engelse en Nederlandse taal  

Heb je interesse?  

Wij zien je CV en motivatiebrief met belangstelling tegemoet middels een email naar Angelique Lankreijer. Heb je vragen 

over deze functie neem dan telefonisch contact op met Barbara Dormans (Studiecoördinator) of Angelique Lankreijer (HR 

Adviseur), tel: 030-7606600                                                                                                                                                                  

Meer informatie over EB Medical Research kun je vinden op onze website www.flevoresearch.com.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 
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Research/onderzoeksassistent (16 uur per week) 

EB Medical Research is een onafhankelijk medisch onderzoekscentrum dat geneesmiddelenonderzoek uitvoert in opdracht 
van farmaceutische bedrijven en andere onderzoeksinstellingen. De deelnemers die mee doen aan diverse onderzoeken 
ontvangen wij op onze locaties Almere en Utrecht. 

Bij EB Medical Research hebben wij oog voor onze patiënten en deelnemers aan onderzoek. Wij zorgen er voor dat de vei-
ligheid van de deelnemer altijd gewaarborgd is. Ons team is klantgericht en draagt er zorg voor dat de verwachtingen van 
de opdrachtgever volgens protocol worden nagekomen. 

Functieomschrijving  
In verband met uitbreiding van onze activiteiten zijn wij voor EB Medical Research Almere per direct op zoek naar een en-
thousiaste research/onderzoeksassistent voor 16 uur per week. 

Als onderzoeksassistent ben je, samen met een onderzoeksarts, verantwoordelijk voor de uitvoering van geneesmiddelen-
studies volgens onderzoeksprotocollen. Naast het inplannen van de afspraken met de patiënten, zorg je ervoor dat alle 
benodigde documentatie in orde is en voer je diverse verpleegkundige handelingen uit. Denk daarbij aan het afnemen van 
bloed, het meten van longfunctie, het meten van bloeddruk en het maken van ECG’s. Je krijgt alle gelegenheid je in deze 
handelingen te bekwamen, mocht de ervaring onvoldoende aanwezig zijn. Daarnaast zorg je dat de voorraad op orde is, 
verwerk je het bloed in het lab en beantwoord je vragen van monitoren. Je bent hiermee een spil in de diverse onder-
zoeken die bij EB Medical Research uitgevoerd worden en betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwste generatie ge-
neesmiddelen. 

Tot jouw takenpakket behoren o.a.  

Uitvoeren van visites volgens protocol, samen met de onderzoeksarts 

Bijhouden van essentiële documenten, 

Volgen van trainingen 

Verwerken van data volgens protocol in elektronische systemen 

Contact met patiënten, sponsoren en monitoren  

Functieprofiel  
De proactieve, zelfstandige onderzoeksassistent, die wij zoeken heeft affiniteit met geneesmiddelenonderzoek. Beschikt bij 
voorkeur over een afgeronde (para)medische opleiding op HBO-niveau of MBO met circa 4 jaar relevante ervaring. Het is 
een pré als je venapunctie (bloedprikken) beheerst, of bereid bent dit "on the job" te leren. Je bent bekend met klinische 
onderzoek of bent geïnteresseerd om hier te ontwikkelen. Daarnaast ben je communicatief vaardig en kun je zowel goed 
zelfstandig als in teamverband werken. Verder ben je flexibel ingesteld en beschik je over organisatorische capaciteiten. 

Binnen deze functie zijn de volgende competenties belangrijk:  

Patiëntvriendelijk  

Accuraat  

Resultaatgericht  

Goede beheersing Engels en Nederlands  

Wij bieden een veelzijdige functie, waarin alle aspecten van klinisch onderzoek aan bod komen, met uitzicht op een vast 
dienstverband. Je gaat werken in een informele werkomgeving met een prettige sfeer, in een collegiaal werkend team. 

Kom jij ons team versterken? Wij zien je CV en motivatiebrief met belangstelling tegemoet middels een email naar Angeli-
que Lankreijer!  Heb je vragen over deze functie neem dan telefonisch contact op met Barbara Dormans 
(Studiecoördinator) of Angelique Lankreijer (HR Adviseur), tel: 030-7606600. Meer informatie over EB Medical Research 
kun je vinden op onze website www.flevoresearch.com.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 
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Screenings assistent  

 

EB Medical Research is een onafhankelijk onderzoekscentrum voor geneesmiddelen, waar voornamelijk ge-

neesmiddelenonderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de farmaceutische industrie. Bij EB Medical Re-

search hebben wij oog voor onze patiënten en deelnemers aan onderzoek. De veiligheid van de deelnemers 

staat hoog in het vaandel. Ons team is, enthousiast, flexibel en klantgericht.  

In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij voor EB Medical Research op korte termijn op 

zoek naar  een onderzoeksassistent voor 8 -24 uur per week. In een flexpool van collega’s ben je –samen met 

een onderzoeksarts- verantwoordelijk voor de keuring van deelnemers aan geneesmiddelenstudies. Je bent 

nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwste  generatie geneesmiddelen en een spil in de uitvoering 

van het onderzoek. De deelnemers sta je vriendelijk te woord en weet je professioneel te benaderen. 

Tot jouw takenpakket behoren o.a.  

Ontvangst en instructie deelnemers 

Voorbereiden visites 

Uitvoeren van visites volgens protocol. Hierbij komen de volgende handelingen aan bod: metingen zoals bloed-
druk/lengte/gewicht, maken ECG, venapunctie (bloedprikken), verwerking/verzending bloed 

Volgen van trainingen  

 

Functie-eisen  

De kandidaat die wij zoeken heeft affiniteit met de gezondheidszorg en/of geneesmiddelenonderzoek. Je bent 

student geneeskunde of hebt een afgeronde (para) medische opleiding op MBO-V/HBO-V niveau. Onze voor-

keur gaat uit naar een kandidaat die venapunctie (bloedprikken) reeds beheerst of die interesse heeft om dit te 

leren. Naast een goede communicatieve vaardigheid zijn binnen deze functie de competenties patiëntvriende-

lijkheid, accuraatheid en flexibiliteit erg belangrijk.  

 

Als onderzoeksassistent zal je starten op onze locatie in Utrecht, maar vanaf eind mei zal je uitsluitend in Alme-
re werkzaam zijn.  

Wij zoeken een enthousiaste collega die ons team voor langere periode komt versterken. EB Medical Research 

biedt een prettige en informele werksfeer.  

 

Heb jij interesse om ons medisch keuringsteam te komen versterken?  

Wij kijken uit naar jouw CV en motivatiebrief. Deze kun je mailen naar a.lankreijer@flevoresearch.com. Heb je 

vragen stuur dan een mail of bel met Angelique Lankreijer (HR) of Barbara Dormans (Studiecoördinator), tel: 

030-7606600 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 

 

 

 

 

Screenings assistent  

EB Medical Research is een onafhankelijk onderzoekscentrum voor geneesmiddelen, waar voornamelijk ge-

neesmiddelenonderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de farmaceutische industrie. Bij EB Medical Re-

search hebben wij oog voor onze patiënten en deelnemers aan onderzoek. De veiligheid van de deelnemers 

staat hoog in het vaandel. Ons team is, enthousiast, flexibel en klantgericht.  

In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij voor EB Medical Research op korte termijn op 

zoek naar  een onderzoeksassistent voor 8 -24 uur per week. In een flexpool van collega’s ben je -samen met 

een onderzoeksarts- verantwoordelijk voor de keuring van deelnemers aan geneesmiddelenstudies. Je bent 

nauw betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwste  generatie geneesmiddelen en een spil in de uitvoering 

van het onderzoek. De deelnemers sta je vriendelijk te woord en weet je professioneel te benaderen. 

Tot jouw takenpakket behoren o.a.  

Ontvangst en instructie deelnemers 

Voorbereiden visites 

Uitvoeren van visites volgens protocol. Hierbij komen de volgende handelingen aan bod: metingen zoals 

bloeddruk/lengte/gewicht, maken ECG, venapunctie (bloedprikken), verwerking/verzending bloed 

Volgen van trainingen  

Functie-eisen  

De kandidaat die wij zoeken heeft affiniteit met de gezondheidszorg en/of geneesmiddelenonderzoek. Je ben-

student geneeskunde of hebt een afgeronde (para) medische opleiding op MBO-V/HBO-V niveau. Onze voor-

keur gaat uit naar een kandidaat die venapunctie (bloedprikken) reeds beheerst of die interesse heeft om dit te 

leren. Naast een goede communicatieve vaardigheid zijn binnen deze functie de competenties patiëntvriende-

lijkheid, accuraatheid en flexibiliteit erg belangrijk.  

Als onderzoeksassistent zal je starten op onze locatie in Utrecht, maar vanaf eind mei zal je uitsluitend in Alme-

re werkzaam zijn.  

Wij zoeken een enthousiaste collega die ons team voor langere periode komt versterken. EB Medical Research 

biedt een prettige en informele werksfeer.  

Heb jij interesse om ons medisch keuringsteam te komen versterken?  

Wij kijken uit naar jouw CV en motivatiebrief. Deze kun je mailen naar a.lankreijer@flevoresearch.com. Heb je 

vragen stuur dan een mail of bel met Angelique Lankreijer (HR) of Barbara Dormans (Studiecoördinator), tel: 

030-7606600 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 

 

Pagina  11 

mailto:a.lankreijer@flevoresearch.com
mailto:a.lankreijer@flevoresearch.com?subject=Vacature


nieuwsbrief 

 

 

Pagina  11 

nieuwsbrief 

 

 

Pagina  11 

 

nieuwsbrief 

Maatregelen met betrekking tot COVID-19 (Corona) 

 

Onze maatregelen: 

We dragen een  mondkapje  tijdens de gehele visite 

We dragen in ieder geval mondkapjes bij een afstand minder dan 1,5 meter 

We gebruiken desinfectans voor de handen 

We ventileren regelmatig 

We ontsmetten dagelijks alle risicoplekken zoals deurknoppen ed. 

Wij vragen van u 

Voor binnenkomst uw handen te desinfecteren; dit staat klaar op de tafel in de 

wachtruimten 

Alleen met begeleiding te komen als dit noodzakelijk voor u is. 

Ook vragen wij u om de afspraak uit te stellen en contact op te nemen in de volgende 

gevallen:  

Heeft u de afgelopen 24 uur voor een  visite of op dit moment één of meerdere van 

de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 

hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?  

Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheids-

klachten? 

Heeft u het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in 

de afgelopen 14 dagen vastgesteld? 

Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een labora-

toriumtest) en heeft u korter dan 10 dagen geleden contact gehad met deze huis-

genoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 

Zit u in thuisisolatie (quarantaine) omdat u direct contact hebt gehad met iemand 

waarbij het coronavirus is vastgesteld, of omdat u de afgelopen 10 dagen bent te-

ruggekeerd uit een land met de code oranje of rood?  
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