DICA zoekt per 1-6-2019 Arts-onderzoeker DHNA (Dutch Head & Neck Audit)
(40 uur)
Als Arts-onderzoeker bij het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) ondersteun je de
werkzaamheden op medisch inhoudelijk en methodologisch gebied van de DHNA. Daarnaast houd
je je bezig met wetenschappelijk onderzoek, met als resultaat een promotie. De verhouding tussen
jouw werkzaamheden voor de registraties en je promotie is: 50-50. Momenteel zoeken wij per 1-62019 een arts-onderzoeker voor de hoofd-halsregistratie: Dutch Head & Neck Audit (DHNA).
Waar houd je je mee bezig?
Op het gebied van de registraties:
- Je voert medisch inhoudelijke en methodologische taken uit die voortvloeien uit de
jaarplanning van de audits
- Je adviseert de clinical audit board over de ontwikkeling van de audit en de
ontwikkeling van de indicatoren
- Je bent een belangrijke schakel in communicatie tussen de wetenschappelijke commissie
en DICA
- Je ondersteunt de voorzitter van de clinical audit board op inhoud en planning van de audit
- Je bereidt met de voorzitter vergaderingen voor
- Je werkt nauw samen met je teamleider en datamanagers
Op het gebied van je promotie:
- Je maakt in samenspraak met je promotor een promotieplan waarin duidelijk is
opgenomen wat het onderwerp van de promotie, de planning en het aantal publicaties is
- Promotie-specifieke taken/verantwoordelijkheden, in overleg met je promotor
Herken je je in het volgende profiel?
- Je bent (bijna) afgestudeerd arts
- Je bent analytisch en communicatief sterk
- Je bent in staat goed samen te werken met verschillende personen op verschillende niveaus
- Je weet goed prioriteiten te stellen en je werk efficiënt in te richten
- Je hebt feeling voor methodologie
Wat krijg je terug voor jouw inzet?
- Een uitdagende functie in een dynamische en groeiende, jonge organisatie
- Ruimte om te ontwikkelen
- Een goed gevoel door jouw bijdrage aan kwaliteitsverbetering van zorg in Nederland
- Een fijn werkklimaat met enthousiaste collega’s
Solliciteren of meer weten?
Verbeter jij straks de hoofd-halszorg door middel van wetenschappelijk onderzoek én door een
kritische bijdrage aan het meten van kwaliteit? Stuur je CV en motivatie voor 8 maart 2019 naar
sollicitatie@dica.nl onder vermelding van ‘Vacature Arts-onderzoeker DHNA’. Uw brief kunt u
richten aan M.W.J.M. Wouters. Voor verdere informatie kun je contact opnemen met het
secretariaat via telefoonnummer: 085-902 4400.
Acquisitie naar aanleiding van onze vacature stellen wij niet op prijs
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Waar kom je terecht?
Inspirerend, vernieuwend, inhoudelijk, betrouwbaar en maatschappelijk relevant: dat zijn de
kernwaarden van DICA. DICA is een onafhankelijke organisatie die de ontwikkeling en uitvoering
van kwaliteitsregistraties van 22 aandoeningen organiseert en ondersteunt. De DICAkwaliteitsregistraties 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, arts-onderzoekers en
stafmedewerkers werkzaam.
Nadere informatie over DICA vind je op onze website: www.dica.nl

Copyright © 2017 Stichting DICA. Alle rechten voorbehouden.

2

