Bijwerkingencentrum Lareb heeft een stageplek in Den Bosch beschikbaar voor een student Biomedische
Wetenschappen (profiel consultancy/beleid) of de andere Health en Life Sciences en Gezondheidswetenschappen (afhankelijk van de gekozen richting) komen in aanmerking. Duur: 3-6 maanden.
Hieronder vind je meer informatie.

Stage ‘Implementatie zwangerschapsregister pREGnant in buitenland’
Achtergrond
Er is nog veel onbekend over de risico’s van geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap en
borstvoedingsperiode. In Nederland is daarom in de afgelopen jaren het zwangerschapsregister pREGnant
ontwikkeld. Het register is onderdeel van de Teratologie Informatie Service van het Bijwerkingencentrum Lareb
en voorziet in hun kerntaak van het ministerie van VWS om geneesmiddelengebruik tijdens de zwangerschap
te ‘monitoren’.
Nu er een solide, gevalideerde basis voor het register staat, is het belangrijk om te zorgen dat het aantal
vrouwen dat bijdraagt aan het register de komende jaren flink gaat toenemen. Er is daarom een coalitie
gevormd die landelijke implementatie van pREGnant beoogt door een flinke impuls te geven aan de
zichtbaarheid en duurzame inbedding van het register in de Nederlandse geboortezorg.
De hoeveelheid data dat in Nederland zo beschikbaar kan komen is uiteraard nog steeds relatief klein.
Het zou daarom goed zijn als internationaal vergelijkbare systemen opgezet worden, zodat op grotere schaal
data gedeeld kunnen worden.
Stage-opdracht
Is het mogelijk het zwangerschapsregister pREGnant in andere landen te implementeren? Hoe zou dat er uit
gaan zien (infrastructuur) en hoe zou implementatie aangepakt moeten worden?
Gezien de contacten die Lareb heeft zal de opdracht zich richten op Canada en België. Daarnaast zal ook een
algemeen model of plan van aanpak voor implementatie van pREGnant in een ander land geformuleerd
worden.
Stap 1. Breng de situatie voor zowel Canada als België in kaart.
Belangrijke punten om hierbij mee te nemen zijn onder andere:
Hoe is de verloskundige zorg ingericht?
o Patient journey
o Betrokken organisaties
o Etc.
Wat gebeurt er reeds qua vastlegging en studies op het gebied van geneesmiddelengebruik tijdens de
zwangerschap?
Welke verschillen zijn er die een vergelijkbare aanpak zoals in Nederland niet mogelijk maken? Zijn
hiervoor andere mogelijkheden / alternatieven?
Hoe zou pREGnant ingebed kunnen worden in de zorginfrastructuur in het betreffende land?
Stap 2. Maak een plan voor zowel Canada als België wat er moet gebeuren om implementatie van pREGnant te
bewerkstelligen.
Stap 3. Maak een algemeen model of plan van aanpak hoe in de toekomst implementatie van pREGnant in een
ander land aangepakt moet worden.
Heb je interesse?
Stuur een mail met motivatie en je cv naar vacature@lareb.nl. Uiteraard mag je voor vragen ook altijd even
bellen. Inhoudelijke vragen: Saskia Vorstenbosch, hoofd monitoring: 073-6469711 of algemeen Clara van
Wijnen (hr-coördinator): 073-6469704.

