DICA zoekt een Methodoloog
(32 - 40 uur)
Als Methodoloog bij de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) adviseer je arts-onderzoekers bij de
opzet van wetenschappelijk onderzoek. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van
onderzoeksprojecten, je adviseert over en voert zelfstandig data-analyses uit. Je interpreteert
uitkomsten, alsmede draag je bij aan het publiceren van onderzoeksgegevens in (inter)nationale
vaktijdschriften.
Je werkzaamheden voor DICA zijn uiteenlopend van aard door de diversiteit aan kwaliteitsregistraties en
-onderzoeken en vloeien voort uit waar DICA zich primair mee bezig houdt, namelijk: Het inzichtelijk
maken van kwaliteit van zorg om zodoende de zorg voortdurend te verbeteren. Hierbij werken we nauw
samen met dokters, patiënten, zorgverzekeraars en andere belangrijke stakeholders in de zorg.

-

-

Welke belangrijke verantwoordelijkheden heb je?
Je adviseert collega’s over methodologische vraagstukken
Je voert zelf en in samenwerking met collega’s data-analyses uit
Je interpreteert uitkomsten
Je draagt bij aan de (door)ontwikkeling van beleidsvoering over methodologie
Je bent het eerste aanspreekpunt voor collega’s met methodologische vraagstukken
Herken je je in het volgende profiel?
Je bent een (gepromoveerde) academicus, met een kwalitatieve inslag
Je hebt ruime ervaring met wetenschappelijk onderzoek
Je bent kritisch, analytisch en didactisch ingesteld
Je hebt ruime ervaring met statistische advisering, bent een ervaren gebruiker van statistische software
(SPSS, R) en je beschikt aantoonbaar over geavanceerde statistische vaardigheden
Je bent zelfstandig en kan ook goed in teamverband werken
Je hebt affiniteit met de zorgsector
Wat krijg je terug voor jouw inzet?
Een uitdagende functie in een dynamische en groeiende, jonge organisatie
Ruimte om te ontwikkelen
Passende arbeidsvoorwaarden
Een fijn werkklimaat met enthousiaste collega’s. Regelmatig worden er gezellige vrijdagmiddag borrels
gehouden
Solliciteren of meer weten?
We willen het beste uit je halen. Durf jij het aan? Stuur je CV en motivatie voor 18 augustus naar
sollicitatie@dica.nl onder vermelding van ‘Vacature Methodoloog’. Voor verdere informatie kun je
contact opnemen met mw. H.A.C. (Hester) Branderhorst via telefoonnummer: 085-902 4400.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacature stellen wij niet op prijs

Waar kom je terecht?
DICA is een onafhankelijke organisatie die de ontwikkeling en uitvoering van kwaliteitsregistraties van 21
aandoeningen organiseert en ondersteunt. De DICA-kwaliteitsregistraties vinden plaats op initiatief van
medisch specialisten en andere medische professionals. Auditing biedt hun inzicht in de kwaliteit van
zorg die zij leveren en de mogelijkheden voor verbetering van de behandeling van patiënten. Alle
Nederlandse ziekenhuizen nemen deel aan de DICA-registraties. De ziekenhuizen ontvangen online
feedback over de kwaliteit van zorg in een benchmark. Deze benchmark biedt verbeterinformatie en
bovendien de mogelijkheid om transparant te zijn naar patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en het
publiek. Bij DICA is een enthousiast team van teamleiders, projectleiders, medisch datamanagers, artsonderzoekers en stafmedewerkers werkzaam.
Inspirerend, vernieuwend, inhoudelijk, betrouwbaar en maatschappelijk relevant: dat zijn de
kernwaarden van DICA. Nadere informatie over DICA vind je op onze website: www.dica.nl

