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Het project 

Aan het Nederlands Herseninstituut, een instituut van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen (KNAW), doet de groep van Eus van Someren 
baanbrekend fundamenteel en strategisch onderzoek naar slapeloosheid en de gevolgen 
voor angst-, stress- en stemmingsstoornissen. De groep doet dit samen met duizenden 
slecht én goed slapende vrijwilligers via het online platform van het Nederlands Slaap 
Register (NSR). 
Vrijwilligers van het NSR vullen online vragenlijsten in, en vernemen als eerste over 
nieuw onderzoek en nieuwe bevindingen. Het NSR is zich verder aan het ontwikkelen 
tot een online platform waar slapelozen, onderzoekers en behandelaars elkaar kunnen 
vinden om samen tot betere behandeling te komen. 
We hebben een vacature voor een toegewijde postdoc, die aan het roer van het 
Nederlands Slaap Register (NSR) wil staan. 
 
Taakomschrijving 

Ten eerste wordt je de drijvende kracht achter het NSR. Met initiërende, uitvoerende en 
coördinerende werkzaamheden ben je de spil in de diverse werkzaamheden die nodig 
zijn voor het NSR. Ten tweede kun je dit combineren met analyses en het schrijven van 
wetenschappelijke artikelen. Afhankelijk van je ervaring en interesses kun je hiervoor 
niet alleen gebruik maken van data verzameld middels online vragenlijsten maar ook 
van andere data in onze groep zoals actigrafie, experience sampling, HD-EEG, ECG en 
MRI. Afhankelijk van je functioneren en wensen kun je door ontwikkelen tot het NSR-
boegbeeld. 

 
Functie-eisen en competenties 

• Bij voorkeur gepromoveerd, uitzicht op een promotie, of gelijkwaardige 
wetenschappelijke ervaring  

• Ervaring met rekruteren en begeleiden van onderzoek deelnemers 
• Ambitie, gedrevenheid en passie voor het onderwerp slapeloosheid en de gevolgen 

voor angst-, stress- en stemmingsstoornissen 
• Teamspeler 
• Communicatief sterk en perfecte beheersing van de Nederlandse taal 
• Zeer nauwkeurig met complexe data en statistische analyses 
• Klantvriendelijke houding en empathisch vermogen 

  



 

Taken behorende bij de functie: 

• Functionaliteit en gebruiksgemak van het NSR onderhouden, vernieuwen en verbeteren 
in samenwerking een full-stack webdeveloper 

• Data-extractie, opschonen, checken en beschikbaar maken voor eigen onderzoek en dat 
van collega's. 

• Contact onderhouden met deelnemers, zowel bij individuele vragen als via 
nieuwsbrieven 

• Implementeren van nieuwe vragenlijsten 
• Valideren van vragen gesteld in grote cohorten zoals UK Biobank, 23andme aan online 

afgenomen gestructureerde diagnostische interviews 
• Implementeren en onderhouden van behandelmodules voor cognitieve gedragstherapie 

voor insomnie (CGTI) 
• Desgewenst ook toepassen van CGTI in gerandomiseerde, gecontroleerde trials 
• Trainen en coördineren van andere behandelaars die de online CGTI gebruiken 

De groep van Eus van Someren bestaat uit een enthousiast team van zo'n 10 
onderzoekers. Je werkt met hen allen samen. 
 
Aanstelling 
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar die bij goed functioneren 
met 1 jaar verlengd wordt. Verdere verlenging is mogelijk en wenselijk, deels 
afhankelijk van verworven subsidies. Aanvang: zo spoedig mogelijk. 

 
Arbeidsvoorwaarden 

Afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring ligt het bruto maandsalaris bij een 
fulltime dienstverband tussen € 3.061,- en € 4.402,- (schaal 10, CAO Nederlandse 
Universiteiten), exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Er is een uitgebreid 
pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Inlichtingen 

Algemene informatie over het Nederlands Herseninstituut en de groep van Eus van 
Someren is te vinden op https://herseninstituut.nl/. 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Prof.dr. Eus van 
Someren (e.van.someren@nin.knaw.nl). Je kunt je motivatiebrief en curriculum vitae 
liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk 4 januari 2021 aan hem sturen, onder vermelding 
van Postdoc Nederlands Slaapregister. De selectieprocedure start direct en zal doorgaan 
tot de vacature is vervuld. 


