Stagiair Moeder-Kindcentrum project Juiste Zorg op de Juiste Plaats
Stagegegevens
 Functie: stagiair Moeder-Kindcentrum, project Juiste Zorg op de Juiste Plaats
 Locatie: Rotterdam
 Niveau: HBO of WO
 Stageduur: conform opleiding
 Start: z.s.m.
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.
Moeder-Kindcentrum
De verloskunde helpt jaarlijks ongeveer 2000 baby’s geboren te worden, zowel poliklinisch als klinisch.
Op de polikliniek worden, naast verschillende gynaecologische klachten, vrouwen begeleid in hun
zwangerschap en zwangerschapswens. De polikliniek bestaat uit 25 doktersassistenten,
verpleegkundigen en artsen. De kraamafdeling en de (6) verloskamers worden bemenst door 90
obstetrieverpleegkundigen, verpleegkundigen, leerlingen en stagiairs, schoonmaak- en
voedingsassistenten en artsen. Drie teamleiders zorgen ervoor dat dit soepel gaat, terwijl de manager
op afstand staat en naast gynaecologie en verloskunde ook de kindergeneeskunde en de urologie
aanstuurt (GOKU). Om de geboortezorg te verbeteren werken wij in ons Santeon-verband mee aan dit
verbetertraject waarvan de resultaten bij de manager opgevraagd kunnen worden. Om de zorg m.b.t.
mentale gezondheid van (aankomende) ouders te verbeteren werken wij mee aan een Europees
programma, PATH, zie PATH project - Maasstad Ziekenhuis Rotterdam.
Jouw taken
 In kaart brengen wat in het medische en sociale domein in Nederland en in Regio Rotterdam
en dan met name op ZUID is georganiseerd om vrouwen preconceptioneel, prenataal,
antenataal en postnataal te helpen. Oftewel, alle aangeboden steun om zwanger te worden,
gezond te bevallen en goed het ouderschap te kunnen uitoefenen in alle aspecten (opvoeding,
financieel etc.)
 De programma’s en projecten moeten in kaart gebracht worden, met hun doelstellingen en
uiteindelijk de vraag hoe het met elkaar verbonden is en wat het ziekenhuis daar nog aan kan
bijdragen. Dit leidt tot een geschreven advies: welke zorg is het beste op zijn plaats in deze
keten in ons ziekenhuis?.
 Het leggen van contacten met gemeente, District Verloskundig Platform (DVP), Zorgimpuls,
CJG etc.
Jij




bent digitaal vaardig
beschikt over goede communicatieve (mondelinge en schriftelijke) vaardigheden
hebt interesse in de materie van zorg rondom (on)gewenst ouderschap




bieden jou de mogelijkheid bij te dragen aan het project Juiste Zorg op de Juiste Plaats
geven jou de begeleiding waar je recht op hebt: minimaal eens per twee weken
voortgangsgesprekken met de manager
bieden je een stagevergoeding conform CAO Ziekenhuizen

Wij
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vragen bij aanstelling een verklaring omtrent gedrag (VOG)

Meer weten?
Voor meer informatie over deze stageplaats neem je contact op met Geraldine Aben, manager, te
bereiken via telefoonnummer 06 19685913.
Solliciteren?
Wil je direct solliciteren? Stuur dan je sollicitatie met motivatie en cv naar
stagebureau@maasstadziekenhuis.nl Vermeld daarbij duidelijk in welke periode je stage loopt en op
welke dagen dat is.
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