
VACATURE: STAGE DATAGEBRUIK IN DE ZORG  

Wie zijn wij? 
Wij zijn EscuLine. En wij houden van data. Wij werken uitsluitend voor zorgorganisaties. We 
helpen zorgorganisaties te leren van hun eigen data. Met als doel de zorgorganisatie te 
helpen met effectief inzicht en actie die ze op basis van het inzicht zouden moeten 
ondernemen. 

Wij geloven erin dat zorg eenvoudiger, goedkoper en effectiever kan. Door te leren van 
je eigen data krijg je zicht en grip op kansen om te verbeteren zonder concessies te doen 
aan kwaliteit van zorg. 

Waarom zoeken wij een rechtenstudent voor een stage? 
Wij willen weten wat wel en niet mag bij het koppelen van data van verschillende 
zorgaanbieders. In de zorg wordt al lange tijd veel informatie verzameld. Gelukkig wordt 
deze informatie ook steeds meer gebruikt om inzichten uit te halen. Wij doen dat bijvoorbeeld 
door inzichten uit data beschikbaar te maken in overzichtelijke dashboards. En ook door 
onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de drukte op een huisartsenpost, de kans dat bij 
iemand hartfalen optreedt of de kans dat een kind overgewicht gaat krijgen. De laatste tijd 
krijgen we steeds vaker verzoeken voor onderzoek dat over meer dan één zorgaanbieder 
gaan. Zoals de kans dat een cliënt in de thuiszorg op de spoedeisende hulp terecht komt. Of 
de inschatting welke hartpatiënten onder controle van het ziekenhuis moeten blijven en 
welke naar controle door de huisarts kunnen. Bij dit soort onderzoeken is het noodzakelijk 
om data van de verschillende zorgaanbieders samen te voegen. 

Bij het opstarten van projecten is er regelmatig discussie over gebruik en koppelen van data. 
Argumenten hebben vaak te maken met AVG, consent, MDR etc. Wat daarbij opvalt is dat bij 
zorginstellingen niet precies duidelijk is wat wel en niet mag met data.  

Welke vraag willen we beantwoorden? 
Onder welke voorwaarden mogen we data van verschillende zorgaanbieders 
samenvoegen voor onderzoek in de zorg?  

Wat verwachten wij van de stage? 
In het ideale geval levert de stage een afwegingskader op voor het samenvoegen van data  
voor onderzoek in de zorg. Op zijn minst verwachten wij dat je uitzoekt onder welke 
voorwaarden wij specifiek geformuleerde onderzoeken mogen uitvoeren. 

Wat kun je van ons verwachten? 
Wij zorgen voor de casussen om uit te zoeken. Daarnaast zorgen we voor contacten met 
zorgaanbieders om vragen te stellen over bijvoorbeeld de teksten over consent door cliënten 
voor het gebruik van data. Wij bieden hiermee een praktische stage die in onze ogen ook bij 
kan dragen aan de wetenschap door inzichtelijk te maken wat met data in de zorg mag en 
waar de onduidelijkheden over dit gebruik liggen.  

Als je vragen hebt neem dan contact op met Daan Ooms (daan.ooms@esculine.nl) 


