Afdeling: AMC - Hartcentrum
Titel: Fysiek functioneren en kwaliteit van leven bij kwetsbare hartpatiënten.
Contact details: Dennis van Erck d.vanerck@amsterdamumc.nl & Christine Dolman
c.d.dolman@amsterdamumc.nl
Ben jij student fysiotherapie, verpleegkunde, geneeskunde, bewegingswetenschappen,
voedingswetenschappen, gezondheidswetenschappen of andere vergelijkbare studie en ben je op zoek naar
een flexibele bijbaan tussen de 5 en 15 uur per week dan zoeken wij jou!
Voor onderzoek bij kwetsbare hartpatiënten zijn wij op zoek naar studenten die het interessant vinden om
beweegtesten en vragenlijsten af te nemen bij kwetsbare ouderen tussen de 70 en 90 jaar.
Wat kan je van ons verwachten?
- Goede training en begeleiding
- Kijkje in de keuken van een lopend onderzoek in het AMC
- Flexibele werktijden
- Vergoeding van 9 euro per uur
De werkzaamheden kunnen per direct worden gestart.
Uitleg onderzoek
Het doel van de studie is om het verloop van het fysiek functioneren en de kwaliteit van leven van Transcatheter
Aortic Valve Implantation (TAVI) – patiënten in kaart te brengen. Hiervoor is een protocol geschreven waarbij
onder andere het uithoudingsvermogen, fysieke activiteit, spierkracht, spiermassa, cognitief vermogen,
depressie en angst wordt gemeten.
Werkzaamheden:
-

Vragenlijsten en beweegtesten afnemen bij deelnemers thuis, volgens de protocol van het onderzoek.

De werkzaamheden beginnen met een korte training in het voeren van de vragenlijsten en afnemen van
beweegtesten. Na de training ga je zelf aan de slag om bij deelnemers langs te gaan en data te verzamelen.
Metingen vinden plaats bij de patiënten thuis. Wekelijks geef jij je beschikbaarheid op. Als er patiënten zijn die
deze dagen beschikbaar zijn voor een meting worden deze ingepland. Je haalt meetmaterialen op in het
ziekenhuis en gaat vervolgens zelf bij patiënten langs om de metingen uit te voeren.
Wat verwachten wij van jou?
-

Goede sociale vaardigheden
Je vind het geen probleem om soms lang te moeten reizen voor het doen van een huisbezoek (meeste
patiënten wonen in de omgeving Alkmaar en Hoorn)
Nauwkeurig werken, het is belangrijk dat de data nauwkeurig wordt verzameld
Flexibel inzetbaar. De ene week zal drukker zijn dan de ander, waardoor je moet kunnen omgaan met
flexibele werkuren
Je kan goed zelfstandig werken
Studenten-OV (week) of het bezit van een auto is een pré
Woonachtig in de buurt van het AMC is een pré

Heb je interesse of vragen, stuur dan een mail naar Dennis van Erck : d.vanerck@amsterdamumc.nl of
Christine Dolman: c.d.dolman@amsterdamumc.nl

