(Afstudeer-)stage universitair master op poli
Geriatrie
Stagegegevens
 Functie: stagiair universitair master geneeskunde/gezondheidswetenschappen/ klinische
epidemiologie/gelijksoortige master
 Locatie: Rotterdam
 Stageduur: conform opleiding
 Start: vanaf najaar 2022
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.
Poli Geriatrie - algemeen
Op de poli geriatrie werken we volgens het Comprehensive Geriatric Assessment (CGA); een
holistische multidisciplinaire manier van werken waarbij de oudere patiënt op de 4 assen (somatisch,
psychisch, functioneel en sociaal) in kaart wordt gebracht, zodat problemen zichtbaar worden welke
de patiënt kwetsbaar maken. Behandeladviezen worden gegeven door gebruik te maken van
persoonsgerichte zorg (o.a. met PROMS en Samen beslissen). We werken steeds vaker met de
Specialist Ouderengeneeskundige (SO) om de patiënten de Juiste Zorg op de Juiste plek te geven.
Ook hebben we een afdeling in het ziekenhuis waar de patiënten kunnen worden opgenomen en
hebben we een geriatrische trauma unit (GTU), waarbij de chirurgen/ orthopeden nauw met ons
samenwerken. Onze geriaters zijn ook te vinden op de SEH en door het gehele huis in de
consultfunctie.
De kwetsbare ouderen komen steeds vaker op de SEH terecht. Ouderen blijven langer thuis wonen en
worden ouder met meer chronische ziekten wat een andere multidisciplinaire aanpak vraagt. De SEH
is geen goede plek voor ouderen. De geriatrie wil helpen crisissituaties te voorkomen door goed te
netwerken buiten het ziekenhuis: samenwerken met SO’s, huisartsen en hun ondersteuners en
medewerkers van welzijn is vereist om de acute zorgvraag voor te zijn.
In het najaar wordt er gestart met een meerjarig onderzoek om de waarde aan te tonen van de SO in
samenwerking met de geriatrie in acute problematiek bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie.
Uniek zorgconcept is de Subacute Zorgstraat (SaZ) waarbij de SO een kwetsbare patiënt beoordeelt
met een CGA en hulp van welzijnsmedewerkers en de geriatrie, met uitwijkmogelijkheid naar een
huisbezoek. Onderzocht moet worden of daadwerkelijk dit concept oplevert dat crisissituaties worden
voorkomen en het kosteneffectief is (kwantitatief onderzoek). "Waarde gedreven zorg" zal ook
kwalitatief onderzocht worden d.m.v. PROMs, PREMs, mantelzorgzwaarte en interviews. Welke
patiënt heeft hier zo de meeste baat bij? Hoe gaan we samenwerken?
Er worden data verzameld en deze worden vervolgens gebruikt in de analyses die leiden tot
wetenschappelijke publicaties in het kader van promotieonderzoek van een geriater. Het gaat hierbij
om zowel kwantitatieve als kwalitatieve data. Veel data zullen komen van de EPDs van de patiënten,
deze moeten goed gebundeld worden en geanalyseerd worden, maar er moeten ook interviews en
vragenlijsten worden afgenomen. Heb je een goed idee dat past in de onderzoekslijnen, dan is er in
overleg ook ruimte om eigen onderzoek op te zetten.
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Jij







bent een gemotiveerde masterstudent geneeskunde/gezondheidswetenschappen/klinische
epidemiologie/gelijksoortige master
hebt interesse in het doen van onderzoek
hebt affiniteit met ouderen
bent in staat zelfstandig te functioneren binnen een team
kunt goed samenwerken
kunt switchen tussen communicatie met ouderen en hulpverleners en data-onderzoek

Wij











bieden een inwerkprogramma
bieden wekelijks supervisie en begeleiding bij de werkzaamheden
bieden de mogelijkheid, op basis van jouw interesse in specifieke doelgroepen, ziektebeelden
of behandelmethoden een deel van de stage individueel in te vullen
bieden de mogelijkheid je BAPD te behalen
bieden de mogelijkheid ook mee te lopen met de consulten, en/of huisbezoek af te leggen
zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer; NS-station Lombardijen ligt op vijf minuten
loopafstand
bieden een reiskostenvergoeding conform CAO Ziekenhuizen (indien geen studenten-weekOV)
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 Marleen Harkes (mail naar: HarkesM@maasstadziekenhuis.nl).
Solliciteren?
Wil je direct solliciteren? Stuur dan je sollicitatie met motivatie en cv naar
stagebureau@maasstadziekenhuis.nl of naar HarkesM@maasstadziekenhuis.nl
Vermeld daarbij duidelijk in welke periode je stage wilt lopen en op welke dagen dat is.
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