
 

 
Medical Writer 

  

Ben jij op zoek naar een functie waar je jouw wetenschappelijke ervaring kan inzetten om impact 

te maken in de zorg? Maak kennis met PATIENT+ en solliciteer op deze mooie functie! 

  

PATIENT+ is op zoek naar een medical writer. Als medical writer ontwikkel je medische 

keuzehulpen en zorg je ervoor dat de keuzehulpen up to date blijven. 

  

PATIENT+ heeft als missie dat patiënten de juiste zorg krijgen. Dit doel bereiken we door het 

ontwikkelen van keuzehulpen en stimuleren van toepassing van digitale keuzehulpen in de 

dagelijkse praktijk. Keuzehulpen geven patiënten begrijpelijke medische informatie over hun 

diagnose. Daarnaast helpt een keuzehulp de patiënt te begrijpen welke impact een behandeling 

heeft op zijn of haar dagelijks leven. Na het doorlopen van de keuzehulp, kiezen patiënten samen 

met hun arts de best passende behandeling. Zie voor onze keuzehulpen: 

www.keuzehulp.info. PATIENT+ is de grootste keuzehulpontwikkelaar in Nederland. 

  

Locatie: Thuis- & kantoor (Den Haag) naar eigen inzichten en wensen. 

  

Wat ga je doen? 

Je ontwikkelt nieuwe keuzehulpen en zorgt ervoor dat reeds geschreven keuzehulpen up-to-date 

blijven. Dit doe je in samenwerking met collega’s van PATIENT+, patiëntvertegenwoordigers, 

zorgverleners, patiëntenorganisaties en wetenschappelijke beroepsverenigingen. Jouw 

belangrijkste verantwoordelijkheden zijn: 

• Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de (medische) inhoud van keuzehulpen 

• Zoeken naar en interpreteren van medisch wetenschappelijke literatuur en medische 

richtlijnen voor de inhoud van de keuzehulp 

• Organiseren en voorzitten van expertbijeenkomsten voor het afstemmen en verzamelen 

voor de inhoud voor de keuzehulpen 

• Schrijven van (voor de patiënt) begrijpelijke teksten 

• Het beoordelen van verzoeken voor wijziging aan de keuzehulp inhoud 

 

http://www.keuzehulp.info/


Wat verwachten we van je en wat neem je mee? 

• Je hebt een afgeronde opleiding op WO-niveau, bij voorkeur met onderzoekservaring met 

wetenschappelijke publicaties en/of medische achtergrond en minimaal 5 jaar relevante 

werkervaring. 

• Je hebt affiniteit met het beoordelen van wetenschappelijke literatuur en schrijven van 

begrijpelijke teksten 

• Je hebt bij voorkeur ervaring met het procesmatig begeleiden van groepen, bijvoorbeeld 

focusgroepen met patiënten; 

• Je staat sterk in je schoenen en hebt uitstekende communicatieve vaardigheden 

• Je bent kritisch, pragmatisch, analytisch, nauwkeurig en gestructureerd. 

  

Wat mag je van ons verwachten: 

• De kans om bij te dragen aan de gezondheidszorg bij de grootste keuzehulpontwikkelaar 

in Nederland 

• Een marktconform salaris en reiskostenvergoeding en laptop/telefoonvergoeding 

• Fulltime functie (32 /40 urige werkweek) met 25 vakantiedagen 

• Veel vrijheid in het uitvoeren van je werkzaamheden, ruimte voor nieuwe initiatieven en 

ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

• Teamuitjes 

  

Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur je CV en motivatie naar Michiel Hageman: 

michielhageman@patientplus.info 

  

Zie ook onze websites: http://www.patientplus.info en www.keuzehulp.info 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. We werken niet samen met recruitmentbureaus. 

mailto:michielhageman@patientplus.info

