Hospice de Duinsche Hoeve
Hospice de Duinsche Hoeve is een kleinschalig hospice in Rosmalen, lid van de Associatie Hospicezorg
Nederland en in het bezit van het PREZO keurmerk hospicezorg. Het hospice vindt kennisontwikkeling en
het delen van kennis en ervaring heel belangrijk. Daarom neemt ze deel aan wetenschappelijk onderzoek, is
ze onderdeel van het netwerk palliatieve zorg en biedt ze, naast klinische stageplaatsen voor aio’s
ouderengeneeskunde en huisartsgeneeskunde, wetenschappelijke stageplaatsen voor aio’s
ouderengeneeskunde. Op dit moment spelen er een aantal concrete onderzoeksvragen waarbij het hospice
aio’s graag uitnodigt om hier een bijdrage aan te leveren. Een voorbeeld daarvan is het opzetten en
uitvoeren van vervolgonderzoek naar euthanasieverzoeken van mensen in een hospice.

Wie ben jij en wat ga je doen?
Je bent aio’s ouderengeneeskunde en hebt specifieke affiniteit met vragen rondom het levenseinde. Je bent
creatief en flexibel en vindt het leuk om, in samenwerking met anderen, onderzoek op te zetten, uit te
voeren en te delen. Dit doe je in samenwerking met Margot Verkuylen, kaderarts palliatieve zorg. Zij biedt
in haar begeleiding enthousiasme, een kritische kijk en motiverende feedback op de juiste momenten.
Ook is er nauw contact met kader-en hospiceartsen in de regio: regelmatig stellen deze artsen vragen aan
elkaar, waarvan een deel nader onderzoek behoeft.

Wat kun je van ons verwachten?
Wij bieden jou een gastvrije omgeving waar je onderzoek kunt doen. We faciliteren dat je onderzoek en
eindproduct (liefst in de vorm van een artikel) worden gedeeld met anderen, zodat de zorg en behandeling
voor mensen op het einde van het leven zo optimaal mogelijk verloopt. Ook bieden we je de gelegenheid
om onderwijs te verzorgen, een blog te schrijven of andere creatieve vormen te gebruiken bij je onderzoek.

We kijken uit naar je reactie die je kunt sturen naar: m.verkuylen@hospicededuinschehoeve.nl
Met vriendelijke groet,
Hospice de Duinsche Hoeve:
Margot Verkuylen
VOSON commissie kennis & wetenschap
Linda Dauwerse
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