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Meld je aan voor de opdracht via deze link. Vermeld 
het opdrachtnummer 218.10 en waarom jij voor deze 
opdracht wil schrijven. 

Wanneer we meer inschrijvingen binnenkrijgen dan we 
zoeken zullen we een selectie maken. Je krijgt dus van-
zelf te horen of je voor deze opdrachtgever mag blog-
gen! Indien je niet geïnteresseerd bent in deze  
opdracht, hoef je niet te reageren ;)

Goede zorg is nu in deze moeilijke tijd nog belangrijker dan ooit. Deze opdrachtgever maakt kwalitatief hoog- 
waardige zorg toegankelijk voor iedereen. Tot deze kliniekgroep behoren 111 klinieken in Duitsland. Jaarlijks 
worden er meer dan 5,2 miljoen patiënten medisch verzorgd. Voor de Nederlandse patiënten gebruiken ze 
ziekenhuizen in de Nederlandse grensstreek. Voor deze opdracht staat de Nederlandse website dan ook 
centraal, waar deze opdrachtgever de Nederlandse patiënten graag informeert over de behandelingen en/of 
opname in een van de klinieken. 

Als ziekenhuis voor maximale zorg biedt het een zeer moderne zorgverlening in een aangename, persoonlijke 
omgeving. Ze staan bekend om het hooggespecialiseerde zorgaanbod, denk hierbij o.a. aan ablatie, hernia, 
heupprothese, knieprothese, prostaatkanker en oncologische behandelingen. 

Voor deze opdracht is het de bedoeling dat de ablatie (= behandeling die als doel heeft bepaalde soorten 
abnormale hartritmes te corrigeren), knie- en heupprotheses of (nek)hernia operaties naar voren komen. De 
insteek van het artikel mag je helemaal zelf bepalen. Deze mag zeker ook algemener zijn. Zo kun je bijvoor-
beeld schrijven over de zorg in het algemeen, het belang van voldoende beweging of een (persoonlijk) artikel 
over ouder worden.  

Kun jij hier een mooi artikel over schrijven? Dan zien we jouw motivatie graag verschijnen! 
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