
Functiebeschrijving
wetenschappelijk medewerker TIS

Plaats in de organisatie
Overleg over het algemeen functioneren en het persoonlijk jaarplan vindt plaats met de directeur.

Doel van de functie
Geeft als deskundige door verspreiding van kennis invulling aan het Teratologie Informatiecentrum over de
mogelijke effecten van geneesmiddelengebruik en andere blootstellingen op de zwangerschap, het ongeboren
kind, de lactatieperiode (borstvoeding) en de spermatogenese. Werkt mee aan het vergroten van de kennis op dit
gebied door het doen van onderzoek.

Hoofdtaken
 Is verantwoordelijk voor het verstrekken van inhoudelijke informatie aan zorgverleners over mogelijke effecten

van geneesmiddelen en andere blootstellingen (zoals ziekten, straling, beroep etc.) op de voortplanting. Dit
betreft zowel de zwangerschap en het ongeboren kind, de lactatieperiode en de spermatogenese. De
informatie wordt zowel gegeven in individuele risico-analyses (telefoonservice) als in publicaties en
presentaties.

 Draagt bij aan een adequate bezetting van de telefoondienst en de achterwacht.
 Verzamelt informatie van zwangere vrouwen en het (ongeboren) kind om de kennis over geneesmiddelgebruik

tijdens de zwangerschap te vergroten. Onderhoudt het registratiesysteem hiertoe.
 Houdt actief literatuur en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van reproductietoxiciteit, teratogeniteit

en aanverwante onderwerpen bij en onderhoudt daarmee de informatieve database.
 Doet wetenschappelijk onderzoek, analyses en screenings op verschillende databases, eventueel in

samenwerking met andere organisaties.
 Draagt desgewenst bij aan het beoordelen van meldingen.
 Voert algemeen ondersteunende taken uit.
 Draagt desgevraagd bij aan (tijdelijke) project- en/of werkgroepen.
 Draagt bij aan het schrijven van publicaties.
 Werkt desgevraagd mee aan lezingen of scholing.
 Schoolt zich actief na.

Contacten en overleg
 Neemt intern deel aan TIS-overleg, Larebdag, het toetsings- en wetenschappelijk overleg.
 Onderhoudt externe contacten op het gebied van teratologie, geneesmiddelen- en vaccinbewaking.

Kennis, ervaring en competenties
 Heeft een afgeronde universitaire opleiding Geneeskunde of Farmacie.

Kennis van de teratologie, embryologie en verloskunde (voor artsen) en farmacokinetiek, -dynamiek,
farmacologie en epidemiologie (voor apothekers) is een pré.

 Kan zowel in teamverband als zelfstandig werken. Is stressbestendig en heeft doorzettingsvermogen.
Kan analytisch denken, is nauwkeurig, nieuwsgierig en initiatiefrijk. Heeft vernieuwende ideeën en kan die ook
uitvoeren.
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 Heeft een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en het Engels.
Is in staat de resultaten van zijn werk te presenteren.

Addendum
Op basis van de samenstelling van het team kan genoemde functie op verschillende manieren worden ingevuld
waarbij, afhankelijk van de vooropleiding, de in het addendum gespecificeerde aanvullende functie-eisen van
toepassing zijn.


