Unieke vrijwillige werkervaringsplaats voor student medische biologie of
geneeskunde
“Opvallend is dat onderzoekers die van patiëntenparticipatie hebben geproefd, al snel geïnspireerd en
gemotiveerd raken.”
Ben jij geïnteresseerd in kwaliteit van leven voor (ex-)darmkankerpatiënten?
Wil jij ervaring opdoen en leren wat de inbreng van patiënten kan opleveren voor wetenschappelijk
onderzoek?
Wil jij je horizon verbreden en in contact komen met onderzoekers op het gebied van darmkanker?
Kom dan team Patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek van werkgroep Darmkanker
(binnenkort Stichting Darmkanker Nederland) ondersteunen!
Werkgroep Darmkanker (Stichting Darmkanker Nederland) zet zich in voor een optimale kwaliteit van
leven en kwaliteit van zorg voor alle mensen met darmkanker en zij die moeten leven met de
gevolgen ervan. Want: ‘het kan beter voor mensen met darmkanker’.
Doel en werkzaamheden
Het team Patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek (PPO) is erop gericht om
wetenschappelijk onderzoek en innovaties beter op de belangen van (ex) darmkankerpatiënten aan
te laten sluiten.
• Zij geven advies op onderzoeksvoorstellen vanuit patiëntenperspectief en gaan in gesprek met
onderzoekers. Schriftelijk, per telefoon of tijdens een bijeenkomst van dit team;
• Zij participeren in adviescommissies van lopende onderzoeken en in expertgroepen, zoals Dutch
Colon Cancer Group (DCCG) en Dutch Peritoneal Oncology Group (DPOG) en bij de herziening
darmkankerrichtlijn.
Overleg
Team PPO, ongeveer 8 mensen, komt vier keer per jaar samen in Utrecht, van 10.30 – 15.30 uur. Tot
12.30 uur wordt gesproken over interne zaken, informatie vanuit de Stichting, het bestuur, de eigen
werkwijze, etc. Na de lunch zijn er 2 of 3 sprekers / onderzoekers die een presentatie geven over het
onderzoek waarbij zij betrokken zijn.
Wat is de meerwaarde van de inbreng van patiëntenperspectief, van het team PPO?
• Zij helpen onderwerpen te ontdekken die anders onopgemerkt blijven in onderzoek;
• Zij geven aan waar vragen, behoeften en problemen liggen. Dat legitimeert onderzoek en
vergroot de maatschappelijke impact;
• Zij kunnen bijv. vragenlijsten explicieter formuleren en meer aansluiten op de belevingswereld
van de patiënt;
• Zij bieden een kans om toegang te krijgen tot de onderzoeksdoelgroep;
• Zij kunnen aangeven of het onderzoek niet te belastend is; Of wat verlangt wordt wel haalbaar is;
• Zij kunnen helpen om de informatie aan patiëntengroepen helder en duidelijk te verwoorden.
Team PPO zoekt een student medische biologie of geneeskunde om hen te ondersteunen
Taken:
• Zorgdragen voor de administratieve en procedurele verwerking;
• Vergaren van alle benodigde informatie en de volledige onderzoeksaanvraag;
• Koppelen van de vraag aan de teamleden en inwerken van nieuwe teamleden;
• I.o.m. het team voorbereiden van de overleggen: agenda opstellen en sprekers regelen.
Interesse? Neem contact op met info@wgdarmkanker.nl dan maken we een afspraak voor een
kennismakingsgesprek.

