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Afstudeerstage HBO-V op poli Reumatologie 

Stagegegevens 
 Functie: vierdejaars stagiair HBO-verpleegkunde  
 Locatie: Maasstad Ziekenhuis Rotterdam 
 Stageduur: conform opleiding 
 Start: zo snel mogelijk 

 
Maasstad Ziekenhuis 
Het Maasstad Ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis - met 600 bedden - 
in Rotterdam-Zuid. Jaarlijks bezoeken meer dan 450.000 patiënten de poliklinieken. 
Het ziekenhuis wil de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren en doet dit 
vakkundig en zorgzaam. Werkend vanuit de waarden: betrouwbaar, deskundig, 
verbindend, ambitieus en gastgericht. 
 
Onderzoek op de Poli Reumatologie - algemeen 
Op de poli Reumatologie worden verschillende onderzoeken gedaan. Deze hebben allemaal 
raakvlakken met value based healthcare, persoonsgerichte zorg, patiëntgerapporteerde uitkomstmaten 
(proms) en kosteneffectiviteit. 

Er worden data verzameld en deze worden vervolgens gebruikt in de analyses die leiden tot 
wetenschappelijke publicaties. Het gaat hierbij om zowel kwantitatieve als kwalitatieve data. Een deel 
van de data ligt er al en daar kun je zo mee aan de slag, maar het kan ook zijn dat je bij een deel van 
de data-verzameling betrokken wordt. Je draait dus mee in al bestaande onderzoeken. Heb je een goed  
idee dat past in de onderzoekslijnen, dan is er in overleg ook ruimte om eigen onderzoek op te zetten. 
Op de afdeling zijn meerdere promovendi en een post-doc aanwezig die zullen begeleiden tijdens jouw 
afstudeer-onderzoek. 

Onderzoek 
Je doet een kwalitatief onderzoek. Verschillende gesprekken in de spreekkamer tussen reumatoloog 
en reumatoïde-artritis-patiënten worden opgenomen. Deze gesprekken worden geanalyseerd. Wat zijn 
de belangrijkste onderwerpen die worden besproken en hoe worden ze besproken? 

Tegelijkertijd vindt er een implementatie plaats van een tool waarmee patiëntgerapporteerde 
uitkomstmaten (proms) inzichtelijk worden voor arts en patiënt. We verwachten dat er hierdoor meer 
aandacht is voor zaken als vermoeidheid en kwaliteit van leven, maar is dit ook daadwerkelijk zo? Hoe 
veranderen de gesprekken? Hierbij is niet alleen aandacht voor de inhoud van het gesprek, maar ook 
de uitvoering. Wordt er bijvoorbeeld aan samen beslissen gedaan en zien we daar een verandering in 
na verloop van tijd? 

We zien graag een student die ervaring heeft met patiëntgesprekken. Er wordt intensief 
samengewerkt met de begeleider in het analyseren en uitwerken van de data. De lijntjes zijn kort. Het 
is mogelijk om mee te draaien in de data-verzameling. De resultaten worden uiteindelijk verwerkt in 
een wetenschappelijke publicatie en bij voldoende inzet zal je hierin als (mede-)auteur worden 
vermeld.  

Jij 
 bent een gemotiveerde vierdejaars student HBO-verpleegkunde 
 hebt interesse in het doen van onderzoek 
 hebt bij voorkeur ervaring met patiëntgesprekken 
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Wij 

 bieden een begeleid onderzoeksproject aan twee studenten verpleegkunde 
 zijn beschikbaar om jou de nodige begeleiding te bieden 
 bieden een stagevergoeding conform CAO Ziekenhuizen 
 vragen bij aanstelling een verklaring omtrent gedrag (VOG) 

 
Meer weten? 
Enthousiast geworden na het lezen van bovenstaande tekst? Aarzel dan niet om contact met ons op te 
nemen via Marijke van den Dikkenberg (mail: dikkenbergM@maasstadziekenhuis.nl ) of Fiona Koster 
(mail: kosterF@maasstadziekenhuis.nl). 

Solliciteren? 
Wil je direct solliciteren? Stuur dan je sollicitatie met motivatie en cv naar 
dikkenbergM@maasstadziekenhuis.nl of kosterF@maasstadziekenhuis.nl 
Vermeld daarbij duidelijk in welke periode je beschikbaar bent.  


