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Wetenschapsstudent 
Ben jij op zoek naar een wetenschappelijke stage voor bijvoorbeeld je studie Geneeskunde of Biomedische 
Wetenschappen? Lees dan verder! 
 
Stagegegevens 

 Functie: wetenschapsstudent afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie 
 Niveau: WO 
 Locatie: Rotterdam 
 Stageduur: conform studie 
 Stagevergoeding: geen 

 
Introductie 
De afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie van het Maasstad Ziekenhuis is uniek in Nederland door een 
combinatie van uitgebreide patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op een hoog niveau. We bieden zorg aan 
patiënten met systemische auto-immuunziektes. De zorg is qua complexiteit vergelijkbaar met een academische 
setting, maar met de patiëntgerichtheid die je van een perifeer ziekenhuis mag verwachten. Aan onze afdelingen zijn 
meerdere promovendi, postdocs en epidemiologen verbonden. Op de afdeling wordt veel onderzoek gedaan in het 
kader van Value-Based Healthcare bij andere aandoeningen zoals reumatoïde artritis. 

Achtergrondinformatie onderzoek 
Systemische sclerose (Ssc) is een zeldzame maar ernstige auto-immuunziekte. Bij patiënten ‘verstrakt’ de huid en er 
kan schade ontstaan aan de interne organen, zoals de longen, bloedvaten en nieren. Omdat schade in verschillende 
systemen van het lichaam kan ontstaan, is de zorg voor patiënten met systemische sclerose gecompliceerd en 
multidisciplinair. Om verzekerd te zijn van een goede screening, is er vanuit de Nederlandse Vereniging voor 
Reumatologie een Ssc Zorgpad ontwikkeld. Op die manier worden patiënten (half)jaarlijks gecontroleerd volgens een 
protocol met aanvullend onderzoek, zoals een longfunctie-onderzoek en een CT-scan van de longen. In het Maasstad 
Ziekenhuis worden patiënten met systemische sclerose sinds twee jaar op deze manier gecontroleerd. 

Nu is de vraag wat de controle volgens dit protocol Ssc Zorgpad de patiënt oplevert. We gaan de gegevens die dit 
heeft opgeleverd op een rijtje zetten en kijken waar de winst voor de patiënt is. Ook kan blijken dat er juist 
onderzoeken zijn die minder vaak kunnen gebeuren. Dit gaan we doen te kijken of er in de loop van de tijd 
verandering in de onderzoeken is ontstaan. 

Onderzoeksopdracht 
Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar een student Geneeskunde of Biomedische Wetenschappen die de volgende 
taken krijgt: 

 Meehelpen met het ontwikkelen van een database voor de gegevens van het Ssc Zorgpad 
 Analyseren van de gegevens  
 Schrijven van een verslag/publicatie 
 Meelopen met een patiënt van het Ssc Zorgpad 

Doel 
 Bekijken wat het Ssc Zorgpad oplevert voor de patiënt 
 Zijn er opvallende bevindingen? 
 Worden patiënten nu sneller behandeld? 
 Zijn alle onderzoeken noodzakelijk? 

 
Jij 

 hebt goede (schriftelijke) communicatieve vaardigheden, zowel in het Nederlands als het Engels 
 hebt enige kennis van dataprogramma's zoals Excel en SPSS 
 bent accuraat en analytisch ingesteld 
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Wij 

 bieden een interessante stage, waarbij je wetenschappelijke ervaring op kunt doen met verschillende 
bevlogen begeleiders van meerdere disciplines (artsen, epidemiologen) 

 richten ons op wetenschappelijk onderzoek dat dicht bij de patiënt staat in een poliklinische setting 
 bieden je de mogelijkheid om parttime of fulltime stage te lopen en gaan met jou in overleg over je werktijden 
 zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer; NS-station Lombardijen ligt op vijf minuten loopafstand 
 vragen bij aanstelling een verklaring omtrent gedrag (VOG) 

 
Meer weten? 
Voor inhoudelijke vragen over deze functie kun je contact opnemen met Els Zirkzee, arts-specialist, 
zirkzeeE@maasstadziekenhuis.nl 
 
Voor vragen over de stageprocedure kun je contact opnemen Iris Weerman, researchverpleegkundige Reumatologie, 
weermanI@maasstadziekenhuis.nl 
 
Solliciteren? 
Stuur dan een mail aan stagebureau@maasstadziekenhuis.nl 
 
 


