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Keuze-coschap Klinische Geriatrie 

Stagegegevens 

 Functie: keuze-coschap Klinische Geriatrie 

 Locatie: Maasstad Ziekenhuis Rotterdam 

 Stageduur: conform opleiding 

 
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. 
 

Klinische Geriatrie 

De Klinische Geriatrie is het specialisme voor de kwetsbare ouderen in het Maasstad Ziekenhuis. De 

grootste kracht van het vak is dat je niet alleen naar complexe lichamelijk ziekten kijkt, maar naar de 

hele mens, waarbij vaak een combinatie van somatische, psychische, sociale en functionele 

problematiek speelt. Dit vereist een multidisciplinaire werkwijze en veel samenwerking met andere 

specialismen. 

Het werk is uitdagend en dynamisch. Er wordt gewerkt op de eigen klinische afdeling. Daarnaast zijn er 

poliklinische en consultatieve werkzaamheden. Er komt een diversiteit aan geriatrische problematiek 

voorbij, waaronder geheugen- of gedragsproblemen, vallen, lichamelijke ziekten, (laatste-) levensfase-

problematiek en polyfarmacie. 

Klinische Geriatrie is een relatief jong specialisme dat, mede dankzij de vergrijzing en de toenemende 

zorgcomplexiteit van de oudere patiënt, al een stevige positie heeft in de meeste ziekenhuizen. Het vak 

is volop in ontwikkeling, wat inspirerend is om in te werken. 

Wij 

 bieden de mogelijkheid een keuze-coschap te lopen op de afdeling Klinische Geriatrie 

 zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer; NS-station Lombardijen ligt op vijf minuten 

loopafstand 

 bieden je een coassistentenvergoeding conform CAO Ziekenhuizen 

 vragen bij aanstelling een verklaring omtrent gedrag (VOG) 
 

Meer weten? 

Enthousiast geworden na het lezen van bovenstaande tekst en ben je op zoek naar een keuze-coschap 

bij de vakgroep Klinische Geriatrie of anders? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via 

stagebureau@maasstadziekenhuis.nl 

Solliciteren? 

Wil je direct solliciteren? Stuur dan je sollicitatie met motivatie en cv naar 

stagebureau@maasstadziekenhuis.nl Vermeld daarbij duidelijk in welke periode je coschap loopt. 
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