Nictiz zoekt een masterstudent die onderzoek doet naar patiëntrechten en
dataportabiliteit.
Locatie:
Opleiding:
Tijdsduur:

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

Wat ga je doen:
Jij voert een onderzoek uit waarbij je in kaart brengt hoe dataportabiliteit, recht op
inzage en recht op afschrift is geregeld in Nederland. Op basis van jouw inzichten
stel je advies op om deze patiëntrechten beter in de zorgsector in te voeren.
Iedere patiënt wil regie kunnen nemen over zijn gezondheidsgegevens. Daartoe zijn
meerdere wetgevingen van toepassing. Het feit dat er wetgeving bestaat wil nog niet
zeggen dat deze patiëntrechten goed zijn ingevoerd. Wij willen graag weten hoe deze
patiëntrechten in Nederland in de praktijk zijn ingevoerd en we willen graag weten
hoe deze patiëntrechten beter ingevoerd kunnen worden om de patiënt daadwerkelijk
te ondersteunen om regie te nemen op zijn gezondheidsgegevens.
De stage opdracht bestaat uit de volgende stappen:
1. In kaart brengen van huidige situatie van dataportabiliteit, recht op inzage en
recht op afschrift.
2. Definiëren hoe dataportabiliteit, recht op inzage en recht op afschrift idealiter
ingevoerd moet worden
3. Oplossingen definiëren om te komen tot deze ideale situatie.
4. Rapporteren van de resultaten.
De stage moet wetenschappelijk verantwoord zijn. Dit betekent dat je zelf op zoek
moet gaan naar de juiste wetenschappelijke onderzoeksmethode.
Indien de opdracht naar tevredenheid wordt uitgevoerd, worden de onderzoeksresultaten landelijk gepubliceerd.
Nictiz
o
o
o
o

biedt jou
een dynamische en uitdagende werkomgeving;
een marktconforme stagevergoeding;
een unieke mogelijkheid om bij een nationaal expertisecentrum een landelijk
onderzoek uit te voeren;
een werkgever met de kernwaarden: slagvaardig, betrokken en betrouwbaar.

Je hebt
o sociale vaardigheden om interviews te houden;
o een grote mate van zelfstandigheid;
o een systematische werkhouding;
o goede communicatieve eigenschappen;
o doorzettingsvermogen.
Over ons
Zorgverlening vindt steeds meer in een netwerk plaats. Een netwerk tussen patiënt,
zorgverlener, collega's en organisaties die onderzoek doen en bijdragen aan kwaliteitsverbetering. Toepassing van moderne ICT-technieken in de zorg, e-health,
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draagt bij aan de interactie tussen de partijen in zo'n netwerk. Nictiz is het expertisecentrum e-health en helpt op verschillende manieren om deze verbindingen mogelijk te maken. Zo doen we bij Nictiz onderzoek en zijn betrokken bij grote landelijke
e-health-programma’s. Ook volgen we trends in e-health en duiden deze ten behoeve
van landelijk beleid voor partijen, zoals het ministerie van VWS, landelijke koepels
en het Informatieberaad Zorg. We zijn ook partner in landelijke programma’s gericht
op informatie-uitwisseling in de zorg, zoals MedMij. Om het uitwisselen van informatie mogelijk te maken, zijn informatiestandaarden nodig. Nictiz ontwikkelt en beheert
deze standaarden en adviseert over de implementatie ervan. Deze informatiestandaarden en medische terminologie stellen we ter beschikking via ons loket waar professionals die e-health-toepassingen ontwikkelen ook terecht kunnen voor vragen en
advies.
Contactpersoon
Als je vragen hebt dan kun je contact opnemen met Jaco van Duivenboden (adviseur
e-health) 06 – 2438 4025 of met Henk Hutink (manager advisering) 06-2012 0846.
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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