Nictiz zoekt een masterstudent die onderzoek wil doen naar het eConsult.
Locatie:
Opleiding:
Tijdsduur:

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

Wat ga je doen:
Jij stelt een wetenschappelijke onderbouwing op voor de toegevoegde waarde van
het eConsult in Nederland.
Het eConsult bij de huisarts is een bekende eHealth-toepassing. Voordelen zoals
patiëntvriendelijkheid en efficiëntie lijken evident. Toch blijft het gebruik van eConsulten achter bij wat je zou verwachten, zo blijkt onder meer uit de eHealth Monitor. Het programma Patiëntparticipatie en eHealth heeft het stimuleren van het gebruik van het eConsult bij huisartsen tot één van de speerpunten gemaakt. In een
workshop met stakeholders is een actie-agenda opgesteld, bestaande uit zeven acties die elk bijdragen aan een breder, effectief en efficiënt gebruik van eConsulten
bij de huisarts.
De uitvoering van de actie-agenda is gestart en nu al blijkt dat er veel aanvullende
vragen zijn die met beantwoording ertoe bij kunnen dragen dat het eConsult breder
ingezet zal worden. Dit zijn vooral praktische vragen als:
 Hoe kunnen we het containerbegrip eConsult verfijnen?
 Hoeveel tijd kost het de huisarts om een eConsult af te handelen (inclusief
eventuele bijkomende activiteiten)?
 Voor welke soorten vragen is het eConsult geschikt, rekening houdend met
wetten en richtlijnen, de wensen van de patiënt en de financiële haalbaarheid voor de arts?
 Welk deel van de vragen kan daadwerkelijk afgerond worden met het eConsult? En welk deel heeft alsnog een telefonisch of gewoon consult als vervolg nodig?
 Wat voor patiënten maken gebruik van het eConsult en zien we daar een
verschil in antwoorden op bovenstaande vragen?
 Wat zijn de ervaringen van patiënten met het eConsult?
Dit zijn slechts enkele vragen. Binnen de stage is voldoende ruimte om een eigen
insteek en richting te kiezen. De stagiair/afstudeerder draait als teamlid mee in het
project - uiteraard met voldoende ruimte voor het doen van onderzoek en het
schrijven van een rapport/scriptie.
Met dit onderzoek verwachten we veel vragen die leven onder huisartsen te kunnen
beantwoorden. Het zal bestaan uit deels kwalitatief en deels kwantitatief onderzoek, deskresearch en veldonderzoek. Aangezien zorgverleners ook op zoek zijn
naar wetenschappelijk bewijs, willen we dit onderzoek wetenschappelijk verantwoord uitvoeren.
Het onderwerp heeft raakvlakken met het speerpunt ‘Zorgverlener als partner’. De
stage wordt voorzien in de eerste helft van 2018 en moet voor de zomer afgerond
zijn.
De stage-opdracht bestaat uit de volgende stappen:
1. Ontwikkelen van een methode om toegevoegde waarde aan te tonen.
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2.
3.
4.
5.
6.

Inventarisatie van vragen die aanwezig zijn bij zorgverleners.
Analyse zorginhoudelijke impact.
Opstellen doelgroepenanalyse.
Verslaglegging van bevindingen.
Rapporteren van de resultaten.

De resultaten van dit onderzoek worden naar verwachting opgenomen in een publicatie van Nictiz.
Nictiz biedt jou
o een dynamische en uitdagende werkomgeving;
o een marktconforme stagevergoeding;
o een unieke mogelijkheid om bij een expertisecentrum een landelijk onderzoek te
ondersteunen;
o een werkgever met de kernwaarden: samen, deskundig en verbindend.
Je
o
o
o
o
o

hebt
sociale vaardigheden om zelfstandig interviews te houden;
een grote mate van zelfstandigheid;
een zelfstandige en systematische werkhouding;
goede communicatieve eigenschappen;
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
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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