Stage ‘Antibioticagebruik in Caribisch Nederland; redenen voor (on)juist
gebruik van antibiotica’
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Afstudeerproject
Universitaire Master
Onderzoek/wetenschap
5-6 maanden (in overleg), inclusief 2-3 maanden op Aruba
2 plaatsen beschikbaar

Functie/project omschrijving
Antibioticaresistentie is wereldwijd een steeds groter wordend probleem. Dit komt onder meer doordat
er te vaak antibiotica gebruikt worden wanneer het eigenlijk niet nodig is. Doordat steeds meer
bacteriën ongevoelig (resistent) worden voor antibiotica, wordt het in de toekomst steeds moeilijker om
‘simpele’ infecties te bestrijden. Daarom is het belangrijk dat we actie ondernemen om resistentie tegen
te gaan. Zo horen artsen alleen antibiotica voor te schrijven als dat echt nodig is. Daarnaast is het
belangrijk dat je als patiënt antibiotica op de juiste manier gebruikt en dus het advies van je arts opvolgt.
In dit project willen we onderzoeken hoe het in Caribisch Nederland is gesteld met het onjuist gebruik
van antibiotica door de bevolking. Daarbij willen we achterhalen wat de redenen zijn dat mensen
antibiotica onjuist gebruiken of het advies van hun arts niet opvolgen. We willen hier inzicht in krijgen
door het houden van interviews met patiënten. Ook willen we interviews houden met professionals
(huisartsen, apothekers e.d.) om te achterhalen welke adviezen zij geven over het gebruik van
antibiotica en waarom. Het inzicht wat hiermee verkregen wordt zal worden gebruikt voor beleidsadvies
om concrete stappen te kunnen zetten om juist gebruik te bevorderen.
Onderdeel van de stage is twee tot drie maanden veldwerk op Aruba. Er zal gewerkt worden met een
begeleider van het RIVM en met een begeleider op locatie. Vergoeding en overige afspraken conform
richtlijnen van de Rijksoverheid.

Functie-eisen
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Je doet een master in de richting van Medische Antropologie (of een soortgelijke master)
Je hebt interesse in infectieziekten preventie en bestrijding
Kennis van antibioticaresistentie is een pré
Je hebt affiniteit met werken in een internationale context
Je bent communicatief vaardig
Je hebt ervaring met het afnemen van interviews
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Een goede beheersing van Papiaments, Spaans of Portugees is een pré
Je hebt een flexibele instelling en kunt goed werken in teamverband
Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs

Je kunt je sollicitatie (motivatiebrief en CV) voor deze stage richten aan dr. Pita Spruijt, coördinator
antibioticaresistentie internationaal (pita.spruijt@rivm.nl). Graag ook aangeven vanaf wanneer je
beschikbaar bent.

