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Nieuwe Patient Partners gezocht! 
 

Heb je reumatoïde artritis en vind je ook dat toekomstige patiënten een zo goed mogelijk 
toekomstperspectief verdienen, dan is Patient Partners misschien ook iets voor jou. 
 
Patient Partners zijn mensen met reumatoïde artritis (RA), die een opleiding gevolgd hebben in het 
gewrichtsonderzoek bij RA. Als docent geven zij scholing over RA aan artsen, artsen in opleiding en  
andere zorgprofessionals. De Patient Partner demonstreert het gewrichtsonderzoek, besteedt aandacht 
aan de anamnese en geeft inzicht in de gevolgen van reumatoïde artritis voor het dagelijkse leven.  
 
Doel: Vroegtijdige herkenning van RA door zorgverleners. Een snelle en effectieve behandeling van RA  
geeft de patiënt een veel beter toekomstperspectief: minder gewrichtsbeschadiging en een  
betere kwaliteit van leven.  
 
Wij zoeken mensen die 
- de diagnose reumatoïde artritis (RA) hebben 
- de ziekte hebben verwerkt en er goed mee kunnen omgaan 
- wonen binnen de regio Amersfoort - Den Haag/Rotterdam – Alkmaar- Zwolle  
- contactuele eigenschappen hebben en zich goed kunnen presenteren 
- zelfstandig kunnen reizen per auto of openbaar vervoer 
- in staat zijn zich de medische termen eigen te maken 
- een hbo werk- en denkniveau hebben 
- voldoende tijd hiervoor vrij kunnen maken en in ieder geval op dinsdagen beschikbaar zijn  
 
Wij bieden: 
- gedegen opleiding 
- regelmatige nascholing 
- vrijwilligersvergoeding 
- reiskostenvergoeding 
 
andere voordelen: 
Groter inzicht in de eigen aandoening, verhoogd zelfmanagement en goede dialoog met de  
hulpverleners en natuurlijk de mogelijkheid om als patiënt een belangrijke bijdrage te leveren aan het 
verbeteren van de gezondheidszorg.  
Heb je reumatoïde artritis en vind je ook dat toekomstige patiënten een zo goed mogelijk 
toekomstperspectief verdienen, meld je dan aan voor de opleiding tot Patient Partner.  
 
Wil je meer informatie, bezoek dan de website www.patientpartners.nl of neem contact op met ons 
via secretariaat@patientpartners.nl of onderwijs@patientpartners.nl . Tel: 06 30197247  
 
De opleiding start uiterlijk half december a.s. en bestaat uit een thuisstudie/e-learning van 3 maanden, 
een kijkstage in een van de universiteiten en een driedaagse interne praktijktraining in maart/april 2019. 
 
 Toelatingsgesprekken worden gehouden in november 2018. 
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