Nictiz zoekt een masterstudent die onderzoek wil doen naar een bekostigingsmodel voor de verpleegkundige overdracht.
Locatie:
Opleiding:
Tijdsduur:

Den Haag
Bedrijfskunde, informatica, ICT, medische informatiekunde of
een vergelijkbare opleiding
5 maanden

Wat ga je doen:
Een van de doelstellingen van het ministerie van VWS is om de overdracht van patienten 100% digitaal te ondersteunen. Een efficiënte en digitale verpleegkundige
overdracht van patiënten tussen zorginstellingen biedt een kostenbesparing voor het
ziekenhuis, het verpleeghuis en de verzekeraars. Tegelijkertijd biedt het een kwaliteitsverbetering van de zorg van de patiënt. Om de overdracht digitaal te ondersteunen hebben Nictiz en de V&VN een landelijke standaard ontwikkeld. De standaard is
in gebruik in een aantal ziekenhuizen en VVT-instellingen.
Om de implementatie van de verpleegkundige overdracht te versnellen wil Nictiz een
bekostigingsmodel of een incentivemethodiek ontwikkelen waardoor zorginstellingen
sneller investeren in de verpleegkundige overdracht. Jij bent verantwoordelijk voor
het ontwikkelen van een bekostigings- of incentivesmodel. Het model zal getoetst
worden in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland, NZa, zorginstellingen en
ICT leveranciers.
De stage-opdracht bestaat uit de volgende stappen:
1. Een update van kosten en baten van de verpleegkundige overdracht.
2. Verkennen van verschillende modellen.
3. Selecteren en ontwikkelen van een model.
4. Het bekostigings- of incentivesmodel bespreken met betrokken stakeholders.
5. Vervolgstappen definiëren om het verdienmodel in gebruik te nemen.
6. Rapporteren van de resultaten.
De resultaten van dit onderzoek worden naar verwachting opgenomen in een publicatie van Nictiz.
Nictiz
o
o
o
o

biedt jou
een dynamische en uitdagende werkomgeving;
een marktconforme stagevergoeding;
een unieke mogelijkheid om bij een expertisecentrum een landelijk onderzoek
te ondersteunen;
een werkgever met de kernwaarden: samen, deskundig en verbindend.

Je hebt
o sociale vaardigheden om zelfstandig interviews te houden;
o een grote mate van zelfstandigheid;
o een zelfstandige en systematische werkhouding;
o goede communicatieve eigenschappen;
o doorzettingsvermogen.
Over ons
Nictiz streeft naar betere gezondheid door betere informatie. Wij ondersteunen het
zorgveld bij het benutten van ICT om de kwaliteit van en efficiëntie binnen de zorg
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te verbeteren. Bij Nictiz is kennis over nationale en internationale ICT-zorg standaarden gebundeld. Vanuit die deskundigheid helpt Nictiz veldpartijen bij het gezamenlijk
ontwikkelen en implementeren van informatiestandaarden. Om de zorgsector te ondersteunen, analyseert en duidt Nictiz ontwikkelingen in het gebruik van ICT in de
zorg. Nictiz geeft als expertisecentrum objectieve informatie en advies aan iedereen
die beslissingen neemt over de effectieve inzet van eHealth en ICT in de zorg.
Contactpersoon
Als je vragen hebt dan kun je contact opnemen met Miriam von Freytag Drabbe (HR
adviseur) 070 – 317 3450 of met Henk Hutink (zorgeconoom) 06-20120846
E-mail je sollicitatie naar werving@nictiz.nl onder vermelding van de titel van stage.
Meer informatie over Nictiz vind je op www.nictiz.nl, twitter en LinkedIn.
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