Vacature: Independent Raters voor MDMA-geassisteerde psychotherapie voor
PTSS
MDMA-assisted psychotherapy (MAP) is een nieuwe vorm van psychotherapie ondersteund
door MDMA. Uit recent onderzoek blijkt dat MAP tot volledig herstel kan leiden bij een groep
mensen met chronische, therapie-resistente PTSS bij 68% (n=26, Mithoefer et al. 2018) tot
83% van de deelnemers (n=20, Mithoefer et al. 2011). Waarschijnlijk is de combinatie van
MDMA en psychotherapie van meerwaarde voor de behandeling van PTSS. De Amerikaanse
FDA heeft deze therapievorm inmiddels gelabeld als “breakthrough therapy”, wat mogelijk
tot versnelde toegang voor gebruik op recept kan leiden. De lopende fase-3 onderzoeken in
de VS kunnen ertoe leiden dat MAP in 2021 ingezet kan worden in de behandeling van
PTSS.
In Nederland hebben twee onderzoeksgroepen besloten om in Europees verband onderzoek
te doen naar deze methode. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Multidisciplinary
Association for Psychedelic Studies (MAPS), die ook de Amerikaanse onderzoeken sponsort.
Voor de Europese studie naar MAP voor de behandeling van PTSS zoeken wij mensen om
de PTSS-diagnose en de ernst van de gerelateerde klachten vast te stellen bij
proefpersonen. Het is van belang dat de beoordelaars niet betrokken zijn bij de
behandeling, zodat de voortgang van de behandeling geen invloed heeft op de
beoordelingsuitkomsten. Daarom zijn wij op zoek naar Independent Raters.
Werkzaamheden:
• Gestructureerde diagnostische interviews afnemen bij proefpersonen om PTSS en de
ernst van de gerelateerde klachten vast te stellen;
• Het afnemen van de interviews gebeurt online, vanuit huis, via een beveiligde
website;
• Elke tweewekelijkse online meeting van 1 uur bijwonen;
• Duidelijke en tijdige communicatie met de sponsor onderhouden, waaronder binnen
3 dagen reageren op e-mails;
• Trouw blijven aan het onderzoeksprotocol tijdens de beoordelingen, het juiste
instrument nauwkeurig toepassen en binnen 2 weken rapporteren aan de sponsor.
Vereisten:
• Afgeronde masterstudie psychologie of geneeskunde;
• Klinische ervaring met het afnemen van gestructureerde diagnostische interviews
voor psychiatrische stoornissen.
• Bij voorkeur ervaring met het afnemen van de Clinical-Administered PTSD Scale for
DSM-5 (CAPS-5), de Structured Clinical Interview for DSM-5 (SCID-5), en de
Structured Clinical Interview for DSM-Personality Disorders (SCID-5-PD);
• Klinische of onderzoekservaring met getraumatiseerde populaties, zoals veteranen of
overlevenden van vroegkinderlijk trauma, auto-ongelukken, natuurrampen,
interpersoonlijk geweld of levensbedreigende situaties;
• Vaardig zijn in het gebruik van computers, mobiele apps en applicaties voor
videoconferenties;
• Uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels;
• Tenminste een blok van 3 uur per week beschikbaar zijn. Bij voorkeur tenminste
twee blokken van 3 uur of een blok van 6 uur per week beschikbaar zijn;

•

Beschikken over een computer met betrouwbare internetverbinding in een geschikte,
rustige omgeving.

Wij bieden:
• Training;
• Gepaste vergoeding;
• Ervaring opdoen met afnemen van (semi) gestructureerde vragenlijsten.
Stuur bij interesse je motivatie en CV (beide in het Engels!) naar:
Libby@mapsbcorp.com.

