Werkervaringsplek – Onderzoek naar screening op angst,
depressie en suïcidaliteit bij kinderen en adolescenten
Werkervaringsplek voor 16 uur per week
Vacaturenummer:
Geplaatst op:
De functie
Wil jij onderzoekservaring opdoen bij een grote organisatie? De GGD van de gemeente
Amsterdam zoekt een medewerker voor een werkervaringsplek voor het onderzoek naar
screening op angst, depressie en suïcidaliteit onder kinderen en adolescenten.
Het doel van het onderzoek is het bepalen van psychometrische eigenschappen en normen
van twee vragenlijsten: de Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS-25) en de
Ask Suicide-screening Questions (ASQ).
Je wordt als medewerker op de werkervaringsplek betrokken bij:
1) de werving van scholen (basisscholen, middelbare scholen en mbo’s) voor het verlenen
van medewerking aan het onderzoek en het werven van kinderen/adolescenten voor
deelname aan het onderzoek;
2) de planning en organisatie van de dataverzameling;
3) het afnemen van diagnostische interviews bij kinderen en adolescenten van 8 – 19 jaar op
scholen;
3) het verwerken van data in SPSS;
4) het analyseren van de data in SPSS;
5) het mederapporteren van de resultaten.
Wij vragen
•
•
•
•
•
•

een afgestudeerde psycholoog of orthopedagoog met kennis van diagnostiek bij
kinderen en adolescenten (een basisaantekening psychodiagnostiek is een pré);
een basisbeheersing van SPSS;
goede gespreksvaardigheden in de omgang met kinderen en adolescenten en in het
te woord staan/overtuigen van ouders en medewerkers op scholen;
organisatorische vaardigheden: het houden van overzicht, goed kunnen plannen,
ondernemend zijn;
een basisbeheersing van het wetenschappelijk schrijven;
motivatie, een proactieve houding en zelfstandigheid.

Wij bieden
Wij bieden een werkervaringsplek om onderzoekservaring op te doen voor de duur van
tenminste 6 maanden in een leerzame omgeving. Daarnaast kun je rekenen op een prettige
werksfeer en collegialiteit.
De organisatie
De GGD Amsterdam is de grootste en oudste geneeskundige en gezondheidsdienst van
Nederland en biedt een uitgebreid pakket aan diensten op het gebied van de openbare

gezondheidszorg. De GGD werkt met ongeveer 1200 GGD professionals voor de
gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel, Diemen en Aalsmeer. Bij
deze gemeenten wonen in totaal ongeveer 900.000 inwoners. De GGD en zijn specifieke
werkzaamheden zijn voor de Amsterdammers al ruim 100 jaar een begrip en de dienst
heeft in al die jaren op tal van manieren bijgedragen aan de verbeteringen van de
gezondheidstoestand in de stad.
De afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie (EGZ) brengt de
gezondheidstoestand van de bevolking in kaart, verkent huidige en toekomstige
gezondheidsproblemen en de determinanten daarvan en voert activiteiten uit ter
bevordering van de gezondheid van de bevolking in haar werkgebied. EGZ hanteert als
belangrijke doelstelling het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen verschillende
bevolkingsgroepen. Het cluster draagt met haar activiteiten bij aan de ontwikkeling van de
collectieve preventie en het lokale gezondheidsbeleid.
Achtergrond onderzoek
Angst en depressie komen veel voor bij kinderen en adolescenten. In Nederland voldoet
één op de vier kinderen aan de criteria van een angststoornis en 4% tot 15% lijdt aan een
depressie. Bovendien is het aantal suïcides onder jongeren in de afgelopen decennia
gestegen van 18 in 1950 tot 55 in 2014; het aantal suïcidale jongeren wordt geschat op
14.000. Toch worden symptomen van angst, depressie en suïcidaliteit bij kinderen en
jongeren nauwelijks herkend door ouders, leerkrachten en hulpverleners. Daardoor krijgen
kinderen en jongeren met deze symptomen geen hulp. Eén van de problemen bij het
signaleren van angst-, depressieve en suïcidale klachten bij kinderen en jongeren is dat
deze symptomen niet makkelijk zijn te identificeren door andere informanten dan de
kinderen en jongeren zelf. Een zelfrapportage instrument speelt daarom een belangrijke
rol.
Er zijn in Nederland vooralsnog geen instrumenten beschikbaar die geschikt zijn voor het
screenen op angst, depressie en suïcidaliteit die kort en valide zijn en voor een brede
leeftijdscategorie bruikbaar zijn. De valide vragenlijsten die er zijn, zijn te lang en daardoor
lastig hanteerbaar in de praktijk. Momenteel worden de RCADS-25 en de ASQ gebruikt
voor screeningsdoeleinden op basisscholen, middelbare scholen en mbo’s, terwijl de
psychometrische eigenschappen en normen nog niet voor deze doeleinden bepaald zijn in
een Nederlandse populatie van kinderen en adolescenten.
Informatie
Voor meer informatie over de werkervaringsplek en het onderzoek kun je contact opnemen
met Leonie Klaufus, 06-22727681, lklaufus@ggd.amsterdam.nl.
Sollicitaties
Heb je belangstelling voor de functie? Richt dan je schriftelijke reactie, voorzien van een
curriculum vitae (cv) aan Leonie Klaufus. Je brief met cv als bijlage (in MS Word) bijvoegen
via de volgende link:
Uiterste reactiedatum 1 juni.
Ingangsdatum werkervaringsplek 1 september.

