4 Placebo of niet, we zien vaak dat alle deelnemers
bewuster met hun gezondheid bezig zijn, bijvoorbeeld
door hun medicatie beter te gebruiken.

Topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ)
Binnen Franciscus Gasthuis & Vlietland is veel aandacht voor leren, opleiden, innovatie en onderzoek.
Door deze focus mag Franciscus Gasthuis & Vlietland zich een topklinisch opleidingsziekenhuis
noemen. De vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) wordt ook wel de
‘eredivisie’ binnen de ziekenhuiszorg genoemd. Kijk op www.franciscus.nl voor meer informatie.

‘Luchtweginfecties, longziekten, het immuunsysteem, microbiologie; ik vind het heel
interessant. Dat is ook de reden dat ik mij graag bezig houd met wetenschappelijk
onderzoek’, vertelt kinderarts en onderzoeker Gerdien Tramper. ‘Wat ik momenteel
onderzoek, is of patiënten met astma baat hebben bij een bepaalde pil, waardoor zij
minder snel kans hebben op luchtweginfecties. Dit bekijk ik samen met longarts
Gert-Jan Braunstahl en promovendus Geertje de Boer, beiden werkzaam in Franciscus
Gasthuis & Vlietland, en met professor Rudi Hendriks van het Erasmus MC.’
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