
Wetenschappelijke stages ZGT 
in samenwerking met UT - BSS 

  
 
Onderzoek binnen ZGT wordt op veel gebieden en binnen veel afdelingen uitgevoerd. Dit zorgt voor 

een interessant aanbod van wetenschappelijke stages in uiteenlopende doelgroepen en met 
verschillende vraagstellingen.  
 
In dit boekje staan voorbeelden van wetenschappelijke stages beschreven waar op dit moment actief 

studenten voor gezocht worden. Heb je vragen of interesse in één van deze opdrachten, neem dan 
contact op met het wetenschapsbureau ZGT (Josien Timmerman, j.timmerman@zgt.nl / 
wetenschapsbureau@zgt.nl). Voor de meeste opdrachten geldt dat deze (mede) begeleid worden 

vanuit de vakgroep BSS. 
 
Mocht je geen interessante opdracht zien, maar toch stage willen lopen in ZGT, neem dan ook contact 
op met het wetenschapsbureau. Buiten deze opdrachten zijn er immers nog diverse andere 
mogelijkheden. 
  

mailto:j.timmerman@zgt.nl%20/%20wetenschapsbureau@zgt.nl
mailto:j.timmerman@zgt.nl%20/%20wetenschapsbureau@zgt.nl
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1. Diabetes 

a) DIAMETER 

 
Achtergrond en probleem 
Diabetes Mellitus Type 2 (T2DM) is een chronische ziekte waarbij het risico op complicaties is verhoogd 
door ontregelde glucosewaarden. Deze patiënten hebben hulp nodig om meer grip te krijgen op de 
diabetes. Een belangrijke factor dat winst kan opleveren bij T2DM is een gezondere leefstijl, echter 
ontbreekt de tijd in de gezondheidszorg om patiënten hier optimaal in te kunnen begeleiden. Uit 

vooronderzoek is gebleken dat patiënten niet voldoen aan de norm gezonde voeding en gezond 
bewegen en de kennis over de voordelen van een gezonde leefstijl ontbreekt. Daarom is het ZGT in 
samenwerking met de Universiteit Twente bezig om een gepersonaliseerde diabetes coach, in de vorm 
van een mobiele app, te ontwikkelen die de diabetespatiënt helpt de glucosewaarde op peil te houden. 

De coach, de Diameter, maakt gebruik van continue monitoring van glucosewaarden, 
lichaamsbeweging, hartslag, voeding en medicatie op basis waarvan een individueel voorspellend 
model voor glucoseregulatie wordt ontwikkeld. Dit model dient o.a. als input voor de coaching module 

die gebaseerd op theorieën van gedragsverandering en motivatietheorieën de patiënt ondersteunt in 
het maken en volhouden van verantwoorde keuzes. De verwachting is dat patiënten hiervan voordelen 
zullen merken op de korte termijn (groter gevoel van welbevinden) en lange termijn (verminderde 
kans op complicaties). 
 
Doel  
Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van de mobiele applicatie die diabetes patiënten kan 

ondersteunen. De ontwikkeling van de app bestaat uit meerdere subonderdelen. De verschillende app 
versies moeten bijvoorbeeld getest worden op usability, de coachingsmodule moet (verder) ontwikkeld 
worden en verschillende onderdelen van de app, zoals ziektebeleving en mogelijkheid tot een 
community, moeten nog vormgegeven worden.  

 
Niveau 

Bachelor/master. 
 
Opleidingen 
Gezondheidswetenschappen, biomedische technologie, biomedische wetenschappen of andere 
relevante opleiding binnen het domein van de gezondheidszorg en/of zorgtechnologie. 
 
Begeleiders 

Externe supervisor: Dr. G. Laverman  
Afdeling: nefrologie, ZGT Almelo 
E-mail: g.laverman@zgt.nl 
 
Eerste supervisor UT: Prof. dr. M. Vollenbroek 

Department: BSS  
E-mail: m.m.r.hutten@utwente.nl 

Tweede supervisor UT: N. den Braber 
Department:BSS 
E-mail: n.braber@utwente.nl 
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2. Geriatrische traumatologie 

“Up and Go” na een heupfractuur 

 
In Nederland worden jaarlijks 19.000 ouderen opgenomen in het ziekenhuis vanwege een 
heupfractuur, waarvan 350 in ZiekenhuisGroep Twente (ZGT). Bij een groot deel van deze kwetsbare 
patiëntengroep is er na de heupfractuur kans op onherstelbaar functieverlies, met als gevolg dat zij 
bijvoorbeeld niet meer thuis kunnen wonen en/of blijvend afhankelijk zijn van anderen.                                                                                      

In 2008 werd in ZGT het Centrum voor Geriatrische Traumatologie (CvGT) opgericht door de 
traumachirurgen om de zorg aan deze kwetsbare patiëntengroep te optimaliseren en hierdoor het 
herstel van de patiënt te verbeteren. Één van de initiatieven binnen dit centrum is het “Up and Go” 
project, waarbij het ZGT en de omliggende verpleeghuizen een gezamenlijk transmuraal zorgpad 
hebben ontworpen met als doel snelle revalidatie en functioneel herstel te bevorderen. Daarnaast 

worden er technologische toepassingen ingezet om het herstel na een heupfractuur te kunnen 

monitoren. 

 
Binnen dit project is er behoefte aan studenten voor 

a) Het implementeren en evalueren van een transmuraal zorgpad in 

samenwerking met de omliggende zorginstellingen (TriviumMeulenbeltZorg, 

ZorgAccent, Carintreggeland) 

b) Het objectiveren van herstel na een operatie d.m.v. bewegingsensoren  

c) Het ontwerpen van een technologische toepassing om patiënten te stimuleren 

om te bewegen  

 
Methodes 
- Literatuurstudie 
- Opzetten onderzoeksprotocol en METC aanvraag 

- Uitvoeren van metingen met patiënten 
- Kwantitatieve data-analyse 
 
Eindproduct 
Verslag met daarin beschreven: 

a) De resultaten van de analyse;  
b) Aanbevelingen voor optimalisatie van de zorg voor deze patiëntengroep. 

 
Niveau 
Bachelor / master. 
 

Opleidingen 
Gezondheidswetenschappen, biomedische wetenschappen, bewegingswetenschappen, (master) 
fysiotherapie of andere relevante opleiding binnen het domein van de gezondheidszorg. 
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3. Kindergeneeskunde 

a) Effect van mindfulness op stress bij ouders van ‘kwakkelkleuters’ 

 
In ZGT loopt bij de kindergeneeskunde een onderzoekslijn naar  “kwakkel kleuters”: kleuters die lijden 
aan vermoeidheid en herhaaldelijk verschillende infecties hebben, met name bovenste 
luchtweginfecties. De belangrijkste vraag hierbij is waarom sommige kleuters wel “kwakkelen” terwijl 
anderen hier geen last van hebben en wat hiervoor de beste aanpak is.  

 
Resultaten uit eerder onderzoek suggereren dat gedrag, stress en bezorgdheid van ouders gerelateerd 
is aan de ernst van de symptomen bij kwakkelkleuters. Een mogelijke verklaring is een negatief effect 
van stress op het immuunsysteem van deze kinderen. De  psychoneuroimmunologie is een nieuw 
onderzoeksgebied, zeker bij kinderen. Deze discipline houdt zich bezig met de driehoeksverhouding 

tussen het zenuwstelsel, het immuunsysteem en gedrag.  

 
De hoofdvraag van het onderzoek is: Heeft stressvermindering in het gezin effect op de ernst en 
frequentie van bovenste luchtweg infecties van kwakkelkleuters?  
 
Hierbij wordt stress vermindering bereikt door: 
-Mindfulness bij de ouders (parental support) 
-Dagschema (toename van structuur en parental control) 

 
Methode 

- Literatuurstudie 
- Uitvoer pilotstudie met interventie- en controlegroep (rekrutering, patiëntmetingen etc) 
- Data-analyse 

 

Eindproduct 
Wetenschappelijk verslag, bij voorkeur in de vorm van een wetenschappelijk artikel. 
 
Afdeling  
De opdracht wordt uitgevoerd bij de afdeling kindergeneeskunde ZGT. Begeleiding: Ellen van der Gaag 
(kinderarts). 

 
Niveau 
Master 
 
Opleidingen 
Psychologie (inclusief health psychology, positieve psychologie), geneeskunde (M3 stage), en andere 
relevante studierichtingen 

 

Competenties student 
- Beheerst nederlandse taal 
- Affiniteit met kindergeneeskunde en onderzoek naar gedragsinterventies 
- In staat zelfstandig onderzoekstaken uit te voeren 
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4. Obesitas – Bariatrische chirurgie 
Overgewicht of obesitas is een veelvoorkomende, metabole aandoening die het risico vergroot op 
andere ernstige chronische aandoeningen. Operatief ingrijpen, ook wel bariatrische chirurgie genoemd, 

blijkt de meest effectieve behandeling voor gewichtsvermindering bij morbide obesitas. Echter, voor 
blijvend gewichtsverlies is gedragsverandering noodzakelijk. Om patiënten adequaat te ondersteunen 
in dit proces van gedragsverandering, is het belangrijk goed inzicht te krijgen in voorspellers voor 
gewichtstoename en gedrag van patiënten in het dagelijks leven.  
 
In januari 2019 zal een prospectieve studie starten met als doel inzicht te krijgen in de 
karakteristieken van de patiënten die bariatrische chirurgie ondergaan, alsook patronen van dagelijkse 

fysieke activiteit, emotie, voeding en kwaliteit van leven. Gedragspatronen van patiënten in het 
dagelijks leven zullen gemeten worden met een smartphone. 
 

Studentopdrachten 
Binnen dit project is er behoefte aan studenten voor 

a) Risicoprofilering gewichtstoename van patiënten na bariatrische chirurgie op 

basis van retrospectieve data 

 

Probleem: 
Op dit moment is onvoldoende inzicht in de factoren die onvoldoende gewichtsverlies of 
gewichtstoename veroorzaken bij patiënten die in ZGT een bariatrische ingreep ondergaan. 
 
Doel van de opdracht: 

- Exploreren van risicofactoren voor onvoldoende gewichtsverlies of gewichtstoename na 
bariatrische chirurgie op basis van gegevens uit het EPD.  

 

Methodes: 
- Literatuurstudie 
- Opzetten database (in samenwerking met anios/junior onderzoeker) 

- Retrospectieve dataverzameling  
- Kwantitatieve data-analyse 
- Verslaglegging resultaten  

 

b) Doorontwikkeling en klinische evaluatie ambulante monitoringsmodule op de 

smartphone (t.a.v. fysieke activiteit, voeding, emotie en/of (sociale) context)  

 
Probleem: 
Om patiënten adequaat te ondersteunen in het proces van gedragsverandering, is het belangrijk goed 
inzicht te krijgen in gedragspatronen, zoals voeding en fysieke activiteit, en onderliggende gedachten, 

emoties en/of klachten in het dagelijks leven. In januari 2018 zijn studenten gestart met de 
ontwikkeling van een ambulante monitoringsmodule op de smartphone om gedragspatronen, emoties 
en gedachten in kaart te brengen. De module dient verder geoptimaliseerd en geëvalueerd te worden 

in de patiëntpopulatie. 
 
 
Doel van de opdracht: 

- Doorontwikkeling en evaluatie van de ambulante monitoringsmodule.  
De focus van de opdracht is afhankelijk van de achtergrond en interesse van de student; en 

kan bestaan uit het door ontwikkelen van de inhoud van één of meerdere componenten 
(fysieke activiteit, voeding, emotie en/of sociale context) of het optimaliseren of de interface 
van de module. 

 
Methodes: 

- Literatuurstudie 
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- Door ontwikkeling van één of meerdere componenten / interface van de ambulante 

monitoringsmodule 
- Evaluatie ambulante monitoringsmodule 
- Data-analyse 

- Verslaglegging resultaten en aanbevelingen vervolgonderzoek  
 

c) Doelen, waardes en preferenties ten aanzien van nazorg, begeleiding en 

coaching van patiënten die een bariatrische ingreep ondergaan in ZGT 

 
Probleem: 
Om patiënten adequaat te ondersteunen in het proces van gedragsverandering, is het belangrijk de 
juiste ondersteuning te bieden op het juiste moment op de juiste plaats. Om te zorgen dat de juiste 

interventie ingezet wordt bij de juiste patiënt is het belangrijk om eerst goed inzicht te krijgen in de 

doelen, waardes en preferenties van patiënten over de nazorg en ondersteuning na een bariatrische 
ingreep.  
 
Doel van de opdracht: 

- Inzicht krijgen in de doelen, waardes en preferenties van patiënten die een bariatrische 
ingreep ondergaan in ZGT ten aanzien van nazorg, begeleiding en coaching na een bariatrische 

ingreep. 

 
Methodes:  

- Literatuurstudie en opzet methode 
- Patiëntwerving 
- Data-verzameling 

- Data-analyse 

- Verslaglegging resultaten  
 

d) Inventarisatie netwerk stakeholders nazorg na bariatrische chirurgie ZGT  

 
Probleem: 

Om patiënten adequaat te ondersteunen in het proces van gedragsverandering, is het belangrijk de 
juiste ondersteuning te bieden op het juiste moment op de juiste plaats. Om te zorgen dat de juiste 
interventie beschikbaar komt voor en adequaat ingezet wordt bij de patiënten die bariatrische ingreep 
ondergaan is het essentieel om alle relevante stakeholders vroegtijdig te betrekken bij ontwikkeling, 
adaptatie, evaluatie en implementatie van een interventie. Op dit moment is onvoldoende helder 1) 
welke stakeholders betrokken zouden moeten worden in het opzetten van een gepersonaliseerd nazorg 
traject na bariatrische chirurgie, en 2) welke belangen en rollen deze stakeholders hebben in dit 

traject. 

 
Doel van de opdracht: 

- In kaart brengen netwerk stakeholders nazorg na bariatrische chirurgie ZGT 

- In kaart brengen belangen en rollen stakeholders in nazorgtraject na bariatrische chirurgie in 

ZGT  
 

Methodes:  
- Literatuurstudie en opzet methode 
- Inventarisatie en data-verzameling relevante stakeholders 
- Data-analyse 

- Verslaglegging resultaten  
 

Afdeling en contact 

De opdrachten worden uitgevoerd bij ZGT obesitascentrum.  

Begeleiding ZGT: Marc van Det (chirurg), Ellen Kuipers (junior onderzoeker/ANIOS) en Josien 
Timmerman (onderzoeker / wetenschapsbureau) 
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Aanvullende informatie over de opdrachten kunt u opvragen bij Josien Timmerman, 

j.timmerman@zgt.nl 
 
Niveau 
Bachelor/minor en master . 
 
Opleidingen 
Gezondheidswetenschappen, biomedische wetenschappen, M3 stage geneeskunde, dietetiek, 

psychologie of andere relevante opleiding binnen het domein van de gezondheidszorg.  



9 
 

5. Oncologie 

a) Optimizing health outcome in (neo)adjuvant treatment for breast cancer 

patients. 

 
Background information 
In the Netherlands 1 out 7 women will develop breast cancer, in 2017 17.423 new cases were 

diagnosed. A substantial part of these women are treated with (neo) adjuvant systemic therapy, 
hormonal- and/or chemotherapy. In case of (neo)adjuvant chemotherapy this is accompanied by 
significant loss in physical condition and by a substantial weight gain. In part these women experience 
chronic fatigue afterwards, loss of concentration and difficulty in regaining normal activity at work and 
at home. Our understanding is that if preventive measures are taken the loss in physical condition and 
weight gain can be (partially) prevented.  

  
Previous exercise and nutritional habits combined with lifestyle are important factors in maintaining, as 
good as possible, weight and physical fitness. The majority of women with breast cancer have some 
overweight and they do not engage in enough physical activity.  
Tailoring for which patient and at what moment intervention is needed is difficult at this moment by 
lack of tools and practical guidelines. Recently a personalized and technology supported coaching 
system to support the patient’ selfmanagement is developed for diabetes patients. A comparable 

system can be used for oncology patients treated with chemotherapy. 
 
Problem 
Patients often have insufficient knowledge concerning healthy behaviour. At this moment there is no 
way of accurately measuring the physical fitness of our patients starting with neoadjuvant 
chemotherapy. During therapy monitoring physical fitness is done by anamnesis only. It is a fact that 
subjective assessment grossly overestimates weekly moderate-to-vigorous physical activity per week 

compared with objective assessment. By means of monitoring activities in daily life using the fitbit we 
can get more objective information regarding physical exercise and fitness. This information can be 
used in coaching patients and optimizing physical condition. Monitoring nutrition by means of a 
questionnaire before start of chemotherapy, repeated during the first 8 weeks of treatment will gain 
more insight in nutritional habits. The coaching part needs to be further developed. 
 

Aim of the study 
The student will develop a plan for evaluating physical fitness, exercise and dietary habits before and 
during (neo)adjuvant therapy. Thereby setting thresholds for intervention by way of stimulating 
physical activity, when needed physical therapy and nutritional advice. This information wil be used to 
develop a coaching module, partly bij e-coaching, in line with the e-coaching module developed for 
diabetes patients in combination with literature research. This coaching module will then be tested in a 
personalized way on our patients before starting chemotherapy and during the first 8 weeks of 

treatment. 

 
Methods 

- Literature study 
- Workshops for requirement analysis 
- Questionaires and interviews with patients about the usability of the coaching module 

 
Final product 
Scientific report. 

 
Supervisors 

Dr. Laverman, Dr. Oving, Prof. dr. M. Vollenbroek. 
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b) Impact of (Neo)Adjuvant Chemotherapy on Long-Term Performance and 

Employment of Early-Stage Breast Cancer Survivors in our region. 

 
Background information 
Many women with early-stage breast cancer are working at the time of diagnosis and survive without 
recurrence. The short-term impact of chemotherapy on employment (<1 year) has been 

demonstrated, but the long-term impact merits further research. Even less is known about long-term 
impact of cancer treatments on social functioning, physical activity or sports, managing family live and 
maintaining relationships. Recently a database was made of all our breast cancer patients. This 
database can be used for further research.  
 
Problem 
Because work may be intrinsically rewarding and is also an important source of income, insurance, and 

social interactions, loss of work may profoundly affect quality of life in addition to causing economic 

losses for society, particularly when it extends beyond the treatment period.  In addition physical 
fitness, emotional wellbeing and relationships all have an impact on social functioning and work. 
Cancer survivors may also experience a change in priorities as regards to family, work and leisure after 
facing a life-threatening illness.  
It is of importance to know the long-term impact of (neo)adjuvant chemotherapy on all of the above 

and to define whether certain subgroups of cancer patients are particularly vulnerable to loss of 
desired employment or in their ability to regain normal life during the long-term survivorship period. 
With this knowledge it is possible to better define preventive measures for our breast cancer patients.  
 
Aim of the study 
Based on the newly developed database of our breast cancer patients we can assort all patients 
treated with (neo)adjuvant chemotherapy. A questionnaire will be developed after considering existing 

literature and measures previously developed to asses the long-term impact of chemotherapy.  
Eligible patients are identified and informed of all aspects and intent of the study in the survey 

materials. Clinical factors, for example  clinical stage and patient-reported comorbidity and treatment 
(chemotherapy, radiotherapy, and surgery) and complications, collected in the database will be 
included.  
With all patient data collected we can better and in more detail outline the long-term impact of 
(neo)adjuvant chemotherapy. We can define which subgroups of cancer patients are most vulnerable. 

This knowledge can be used for better tailoring preventive measures by highlighting possible adverse 
consequences of adjuvant chemotherapy. 
 
Methods 
Literature study 
Workshops for requirement analysis 

Questionaires and interviews with patients  
 
Final product 

Scientific report. 
 
Supervisors 
Dr. Irma Oving, Dr. Ester.Siemerink, Prof. dr. M. Vollenbroek. 

  



11 
 

6. Reumatologie 
 

a) Reuscelarteritis (arteritis temporalis) - Vroeg Herkenning bij GCA 

 
Reuscelarteritis (RCA), ook wel arteritis temporalis genaamd, is een vasculitis die vooral voorkomt op 
oudere leeftijd die aanleiding kan geven tot irreversibele schade, zoals blindheid en herseninfarcten, 
wanneer behandeling niet tijdig plaatsvindt.  

 
Tijdige verwijzing is een vereiste voor tijdige behandeling. Maar tijdige verwijzing is moeizaam. Dit 
komt onder andere door de lage incidentie en de diversiteit van de presentatie van klachten. De 
presentatie van RCA kan variëren van typische klachten zoals hoofdpijn, kaakclaudicatio en 
haarkampijn tot meer algemene klachten zoals koorts en gewichtsverlies. Maar ook de meer typische 

klachten zoals hoofdpijn zijn weinig specifiek gezien de hoge incidentie van hoofdpijnklachten door 
andere oorzaken. Dit maakt het moeizaam om deze aandoening te herkennen voor zowel verwijzers, 

maar ook voor patiënten. Dit kan leiden tot vertraging in verwijzing, waarbij een eerdere publicatie een 
vertraging tot wel 30 weken laat zien.  
 
Om tijdige behandeling mogelijk te maken zijn er steeds meer initiatieven om tijdige verwijzing 
mogelijk te maken, zoals fast-track poliklinieken. Echter er is nog weinig bekend over de 
determinanten die een rol spelen bij het verwijzen van patiënten. Potentiele determinanten betreffen 
persoonsgebonden determinanten zoals coping stijl tot meer praktische determinanten zoals 

wachttijden in specialistische zorg. Determinanten die van belang zijn, kunnen zowel aan de kant van 
de patiënten als aan de kant van de verwijzers vanuit de eerste lijn bestaan.  
 
Verbeteren van de verwijzing van patiënten verdacht voor RCA begint bij het verduidelijken van 
determinanten die mogelijk van invloed zijn op tijdige verwijzing. 

 

Doel  
Verduidelijken van het verwijzingsproces vanuit het perspectief van de patiënt en vanuit het 
perspectief van de huisartsen bij de verwijzing van patiënten verdacht voor RCA. 
 
Methoden  
Kwalitatief onderzoek middels (semi-)gestructureerde interviews met  

1. een groep patiënten met RCA 

2. een groep huisartsen die te maken hebben gehad met patiënten met RCA 
 
Eindproduct  
Analyses beschikbare interviews 
Onderzoeksverslag 
 

Niveau: Bachelor/Master 

Opleiding: Gezondheidswetenschappen, biomedische wetenschappen, M3 stage geneeskunde of 
andere relevante opleiding binnen het domein van de gezondheidszorg 
Begeleiders ZGT: Celina Alves (reumatoloog)  
 
 

b) Reuscelarteritis (arteritis temporalis) - Vroeg Herkenning bij GCA; kwaliteit van 

leven 

 
Reuscelarteritis (RCA), ook wel arteritis temporalis genaamd, is een vasculitis die vooral voorkomt op 
oudere leeftijd die aanleiding kan geven tot irreversibele schade, zoals blindheid en herseninfarcten, 
wanneer behandeling niet tijdig plaatsvindt.  

 

De impact van RCA op het dagelijks leven en de kwaliteit van leven van patiënten is potentieel groot in 
het geval van schade, echter de impact kan al aanzienlijk zijn op het moment van diagnose. Klachten 
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die ten tijde van diagnose voor kunnen komen zijn klachten zoals (invaliderende) hoofdpijn, koorts en 

gewichtsverlies. Ondanks schade zoals blindheid lijkt de kwaliteit van leven van behandelde patienten 
in eerdere studies vergelijkbaar met patienten zonder deze aandoening. Echter, deze studies zijn 
schaars. Bovendien laat een recente kwalitatieve studie met betrekking tot de impact van RCA 
resultaten zien die suggereren dat patienten wel degelijk in het dagelijks leven gehinderd zijn door hun 
klachten als gevolg van RCA.  
 
Om tijdige behandeling mogelijk te maken zijn er steeds meer initiatieven zoals fast-track poliklinieken 

met een goed resultaat op het terugdringen van complicaties zoals blindheid. Maar onduidelijkheid 
blijft bestaan over de impact van deze eerdere behandeling op de kwaliteit van leven bij patienten met 
RCA.  
 
Doelen  

1. Verduidelijken van impact van RCA op de kwaliteit van leven van patiënten met RCA 

2. Verduidelijken van het effect van vroege danwel late verwijzing op kwaliteit van leven van 
patiënten met RCA. 

 
Methoden  
Retrospectieve gegevens vanuit statusonderzoek gecombineerd met vragenlijsten betreffende kwaliteit 
van leven en coping zoals bijvoorbeeld de SF-36 en de WCQ. 
 

Eindproduct  
Onderzoeksverslag 
Indien gewenst publicatie 
 
Niveau: Bachelor/Master 
Opleiding: Gezondheidswetenschappen, biomedische wetenschappen, M3 stage geneeskunde of 
andere relevante opleiding binnen het domein van de gezondheidszorg 

Begeleiders ZGT: Celina Alves (reumatoloog)  
 

c) Reuscelarteriitis (arteriitis temporalis) – Retrospectief cohort onderzoek 

 
Reuscelarteriitis (RCA) is de meest voorkomende vorm van vasculitis op oudere leeftijd, met potentieel 

irreversibele schade tot gevolg zoals blindheid en herseninfarcten. Het is vasculitis die ook vooral 
voorkomt boven de leeftijd van 50 jaar. De comorbiditeit boven deze leeftijd is sowieso al hoger dan 
bij jongeren, waarbij zaken zoals blindheid een forse invloed hebben op het dagelijks functioneren. 
Vlotte diagnostiek en behandeling kunnen bijdragen aan het voorkomen van schade. 
 
Voor de diagnostiek worden van oudsher biopten genomen, welke ook gelden als de gouden 

standaard. Echter nadelen zijn dat het een invasieve en kostbare ingreep is, die bovendien pas na 
enkele weken uitslag geeft waardoor behandeling bij een verdenking op RCA al vaak gestart wordt met 

het risico op potentiele bijwerkingen van de behandeling (met corticosteroiden). In de laatste jaren 
komt de echografie steeds meer aan bod in de literatuur als een beeldvormende techniek die kan 
bijdragen aan de diagnostiek van RCA. Het heeft een goede sensitiviteit en specificiteit, is niet invasief 
en geeft direct de uitslag. 
 

Om de plaatsbepaling van echografie t.o.v. het biopt zullen retrospectieve data verzameld gaan 
worden van de polikliniek Reumatologie om een beter inzicht te krijgen in de voor en nadelen van 
echografie t.o.v. biopten.     
 
Doelen 

- Vergelijken van echografie en biopten van de temporaal arterie qua kosten o.b.v. 
retrospectieve gegevens en literatuuronderzoek 

- Vergelijken van echografie en biopten qua overeenkomsten van uitkomsten van beide 
technieken, in vergelijking met elkaar en in vergelijking met de diagnose van de behandelend 

arts. 
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Methoden  

Retrospectieve gegevens verzamelen vanuit statusonderzoek 
 
Eindproduct 
Onderzoeksverslag 
Indien gewenst publicatie 
 
Niveau: Bachelor/Master 

Opleiding: Gezondheidswetenschappen, biomedische wetenschappen, M3 stage geneeskunde of 
andere relevante opleiding binnen het domein van de gezondheidszorg 
Begeleiders ZGT: Celina Alves (reumatoloog) en Marloes Vermeer (epidemioloog)  
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7. Vitaal bedreigde patiënt 

a) Vroegtijdige herkenning van klinische achteruitgang op een verpleegafdeling 

 
Patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis voor chirurgische behandeling hebben het risico om 
gedurende hun verblijf in het ziekenhuis complicaties te ontwikkelen. Dit heeft met name impact op 
patiëntengroepen die vatbaar zijn voor complicaties, waaronder patiënten die slokdarm- of 
maagchirurgie ondergaan of geriatrische patiënten met een heup fractuur. Om de veiligheid van deze 

hoog-risico patiënten te bewaken, is het essentieel om tekenen van achteruitgang vroeg te herkennen 
zodat onnodige schade kan worden voorkomen.  
 
Om klinische achteruitgang in kaart te brengen wordt op verpleegafdelingen momenteel gebruik 
gemaakt van Modified Early Warning Score (MEWS), waarbij verschillende vitale parameters 

routinematig  verpleegkundige dienst worden gemeten. Een afwijkende MEWS score indiceert een 
vitaal bedreigde patiënt, en geeft aanleiding tot direct onderzoek naar de onderliggende oorzaak zodat 

passende behandeling vroegtijdig kan worden uitgevoerd. In de praktijk blijkt echter dat het MEWS 
systeem niet volledig toereikend is in het vroegtijdig identificeren van vitale instabiliteit. Factoren die 
hierbij een rol spelen zijn de grote tijdsintervallen tussen metingen, en vaak onvolledig uitvoering 
hiervan. Als gevolg hiervan kunnen patiënten ongemerkt verslechteren.  
 
Met de groeiende markt van draadloze medische sensoren en mobiele technologieën ontstaan nieuwe 
toepassingen om continu vitale functies te meten en op geavanceerder wijze te analyseren. Deze 

technologieën bieden kansen om het niveau van patiënten monitoring op een verpleegafdeling te 
verhogen, en zorgprofessionals te ondersteunen in het herkennen of voorspellen van abnormaliteiten.  
 
Doel 
Het doel van deze onderzoekslijn is om te herkennen in hoeverre en op welke wijze continue vitale 

functie monitoring kan bijdragen in de vroegtijdige herkenning van complicaties op een 

verpleegafdeling. Relevante vragen hierbij zijn o.a. welke patronen en trends in vitale parameters 
gerelateerd zijn aan complicaties, hoe vaak metingen moeten plaatsvinden, en hoe haalbaar en 
betrouwbaar de huidige draadloze sensoren zijn. Daarnaast verkennen we decision support methoden 
om de status van een patiënt te bepalen en klinische achteruitgang automatisch te detecteren. Tot slot 
wordt er onderzoek gedaan naar de relatie tussen vitale parameters en de verpleegkundige blik, 
oftewel het ‘niet pluis gevoel’.  
 

Methode 
In deze onderzoekslijn kan er gewerkt worden met de database van de MoViSign studie. In deze studie 
werden continu vitale functies gemeten in +- 50 hoog risico patiënten die op een verpleegafdeling 
waren opgenomen na operatie aan de slokdarm, maag of heup. Naast vitale functies zijn diverse 
gegevens beschikbaar over de patiënt, het klinische verloop tijdens ziekenhuisopname, en het 
bijbehorende ‘niet pluis’ gevoel van verpleegkundigen.  

 

Afhankelijk van de status van het onderzoek en eigen interesses, kan de onderzoekopdracht zich 
richten op het analyseren van patronen in vitale functie data, het ontwikkelen van decision support 
methoden (predictie modellen), het evalueren van de haalbaarheid van continue vitale functie 
monitoring, of het onderzoeken van de relatie tussen de vitale parameters en de verpleegkundige blik. 
 
Start & duur opdracht: 2019/2020, opdracht duur in overleg.  
 

Niveau: Master / bachelor. 
Opleiding: Technisch geneeskunde, gezondheidswetenschappen, biomedische technologie, 
biomedische wetenschappen, verpleegkunde, M3 stage geneeskunde of andere relevante opleiding 
binnen het domein van de gezondheidszorg en/of gezondheidstechnologie. 
Supervisors: Mathilde Hermans (UT, docent-onderzoeker), Ewout Kouwenhoven (ZGT, chirurg-
oncoloog), Miriam Vollenbroek-Hutten (ZGT, hoofd wetenschapsbureau).  
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8. Discipline overstijgend 

a) Ipsum 

 
Probleem 
Er bestaat diversiteit in de mate waarin onze patiënten van de poliklinieken onder cluster beschouwend 
zelf de regie kunnen voeren bij het maken van afspraken. Hierbij maken wij niet optimaal gebruik van 
tijd, geld, mensen en middelen. 

 
Doel 
Het binnen 6 maanden doelmatig inrichten van het poliproces van het cluster beschouwend, waarbij 
80% van de patiënten zelf de regie kan voeren over te maken afspraken (Nieuw Consult). Zodanig dat 
patiënten op de juiste plek en tijd, bij de juiste behandelaar verschijnen. 

 
Methode 

Projectondersteuning van de unithoofden (10 poliklinieken) bij het maken van een Impact en effort 
analyse (methodiek) binnen het cluster beschouwend.  Het vertalen van de impactanalyse naar een 
concreet projectplan. Inzetten van de implementatie van de projectplannen van de verschillende 
poliklinieken. 
Projectondersteuning bij het implementeren van de nieuwe werkwijze(n)  
 
Eindproduct 

gesynchroniseerde poli’s waarbij optimaal gebruik van tijd, geld mensen en middelen wordt gemaakt. 
 
Supervisors: Drs. S.C.F (Suze) Linders, Clustermanager Beschouwend en   
E. (Erna) Heuver, Unithoofd Psychiatrie ZGT. 
 

b) First steps towards a ‘moving hospital’  

 
Background information: 
During hospital admission patients stay in their room for 90% of the time. Besides that, 50% to 80% 
of the time patients spend in their bed. Due to this inactivity, physical capacity of patients decreases. 
Cognitive functions, muscle mass and strength and endurance are also decreasing after a few days. 

This leads to a higher chance of complications and functional decline of patients (1).  
 
Within ZGT, the care for the patient is designed around the patient’s bed. Everything a patient needs is 
within reach, there are no temptations to get out of bed, there is a suboptimal stimulation of care 
professionals and in the end the patient’s bed is the central point in the care for patients (1). It is 
known that this inactivity can lead to different negative outcomes. 
 

The aim of ZGT is to move towards a ‘moving hospital’. This is a hospital were patients are stimulated 
to become active as soon and as much as possible by themselves during hospital stay. This might 
sound easy but is expected to be a radical innovation as it not only concerns the development and 
implementation of tools and methods for this but also a shift in mind, i.e. a behavioural change. The 
focus of this assignment is to deliver a significant contribution to the realisation of this ‘moving 
hospital’.  
 

In the past months, the perceptions and attitude of healthcare professionals in ZGT regarding a 
‘moving hospital’ have been evaluated, resulting in recommendations for further implementation.  
This study will build on these recommendations, focusing on implementing the next steps towards a 
‘moving hospital’.  
 
Aim of the study: 

To identify and implement the next steps towards a ‘moving hospital’. Possible research questions that 

can be answered as part of the study are: 
- What are existing, successful approaches/interventions that fit a ‘moving hospital’? 
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- What are the preferred approaches to realize a ‘moving hospital’ in ZGT? 

- Which actions are needed for implementation of the relevant approaches/interventions in ZGT 
to realize a ‘moving hospital’? 

 
Methods (e.g.): 

- Literature study 
- Interviews / expert meetings with professionals  

 

Final product: scientific report with results study and recommendations for further implementation 
within ZGT. 
 
Level: Master/bachelor. 
Education: Health Sciences, Human movement sciences. 


