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Gezocht: stagiair 

Veilig autorijden met beginnende dementie 
 
Waar? Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 

Verkeersveiligheid SWOV  
Bezuidenhoutseweg 62, 2594 AW Den Haag 

Hoe lang? 6 maanden (in overleg) 
Wanneer? start februari 2017 
 
 
Wat houdt het onderzoek in? 
Nederland kent op dit moment zo’n 250.000 mensen met 
dementie. In 2040 is dat aantal naar verwachting verdubbeld. 
Onderzoek laat zien dat automobilisten met dementie een 
verhoogd ongevalsrisico hebben, vergelijkbaar met het gebruik van 
drugs en medicijnen in het verkeer. Echter, in het beginstadium van 
dementie kunnen mensen vaak nog wel veilig autorijden. Daarom 
mogen Nederlandse automobilisten met (zeer) lichte dementie 
sinds eind 2009 blijven autorijden als zij goed presteren op een 
aantal neuropsychologische testen (ontwikkeld in het onlangs 
afgeronde FitCI-project van SWOV, RUG, UMCG en CBR) en de 
rijtest praktische rijgeschiktheid van het CBR. Afhankelijk van het 
resultaat wordt het rijbewijs voor 1, 2 of 3 jaar verlengd. Hoewel 
zorgvuldig samengesteld, is de test een momentopname in 
speciale omstandigheden. We willen nu weten of deze aanpak ook 
het rijgedrag in de dagelijkse praktijk goed voorspelt en – gezien 
het progressieve karakter van dementie – voor welke termijn. Om 
dat vast te stellen krijgen deelnemers driemaal gedurende twee 
maanden een kastje ingebouwd in de eigen auto waarmee het 
rijgedrag kan worden geregistreerd (het zogeheten Naturalistic 
Driving-onderzoek). Daarnaast nemen we diverse 
neuropsychologische testen af. 
 
Wat houdt de stageopdracht in? 
We verwachten van je dat je meeloopt met alle aspecten van het 
onderzoek: de contacten met de deelnemers, het afnemen van de 
neuropsychologische testen en het leveren van een bijdrage aan 
het Naturalistic Driving-onderzoek. Dit zal in de beginfase in nauwe 
samenwerking met het onderzoeksteam zijn. Na verloop van tijd 
zul je zelfstandig een deel van de dataverzameling voor je rekening 
kunnen nemen. Je werkt wel altijd samen met de 
hoofdonderzoeker of een andere student. 
 

 
Kerntaken: 
• Contact met deelnemers 
• Meedraaien met neuropsychologisch 

onderzoek en Naturalistic Driving-
onderzoek 

• Uitvoeren van neuropsychologisch 
onderzoek 

• Interpretatie van de resultaten 
• Datamanagement 
• Rapportage (in de vorm van een 

stageverslag) 
 
Wie zoeken wij? 
• Een student klinische (neuro)psychologie 

of  cognitieve (neuro)psychologie  
• Goed kunnen omgaan met ouderen 
• Geduldig en empathisch 
• Gevoel voor data 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal 
• Een zorgvuldige en resultaatgerichte 

werkhouding 
• Affiniteit met verkeersveiligheid 
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Wat bieden wij? 
Een stageplaats in een gerenommeerd interdisciplinair 
wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheid. Je krijgt volop 
kans om contact te leggen met SWOV-onderzoekers en meer te 
weten te komen over het onderzoek dat we doen. De sfeer is open, 
collegiaal en positief-kritisch. Kortom, een zeer geschikte omgeving 
om werk- en onderzoekservaring op te doen op een praktisch-
relevant en interessant werkterrein. Bij aanvang van je stage wordt 
een duidelijk stageplan met je afgesproken. Tijdens de stage wordt 
er volgens dit plan gewerkt, en worden ook jouw persoonlijke 
leerdoelen goed in de gaten gehouden. Tijdens je stage word je 
vanzelfsprekend ondersteund door een ervaren begeleider uit onze 
organisatie. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team. 
 
Vergoeding 
Reiskosten kunnen worden vergoed tot maximaal € 200,00 per 
maand, indien er geen gebruik gemaakt kan worden van een 
studentenreisproduct.  
De stagevergoeding is maximaal € 424,50 per maand. 
 
Heb je interesse? 
Dan kun je per e-mail contact opnemen met dr. Jolieke de Groot: 
jolieke.de.groot@swov.nl of met de personeelsadviseur Nicolette 
van Groen (nicolette.van.groen@swov.nl) 
 
Meer informatie over SWOV en SWOV-onderzoek kun je vinden op 
www.swov.nl 
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