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Vacature arts-onderzoeker DUCA (Dutch Upper Gastrointestinal Cancer Audit) 
per 1 augustus 2021 (36 uur/week) 

 
De Dutch Upper Gastrointestinal Cancer Audit (DUCA) is de landelijke audit waarin alle 
patiënten die een maag- of slokdarmkankeroperatie ondergaan, worden geregistreerd. De 
audit is ondergebracht bij het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA).  
 
Als arts-onderzoeker bij DICA ondersteun je de werkzaamheden op medisch inhoudelijk en 
methodologisch gebied van DICA in het algemeen en specifiek van de DUCA. Je bent een 
belangrijke schakel in deze registratie van de chirurgische behandeling van maag- en 
slokdarmkanker. Daarnaast volg je een promotietraject op het gebied van de oncologische 
upper GI chirurgie. De verhouding tussen jouw werkzaamheden voor de registratie en je 
promotietraject zijn per week 50/50. In principe is deze functie beschikbaar voor 3 jaar. 
 
Wat ga je doen? 
Op het gebied van de registratie: 

• Je voert medisch inhoudelijke en methodologische taken uit voor DICA in het 
algemeen en specifiek voor de DUCA. 

• Je adviseert de wetenschappelijke commissie van de DUCA over de 
(door)ontwikkeling van de audit. 

• Je bent een belangrijke schakel tussen de Nederlandse upper GI chirurgen, de 
wetenschappelijke commissie van de DUCA en DICA. 

• Je presenteert DUCA resultaten op wetenschappelijke vergaderingen van de DUCA, 
wetenschappelijke vergaderingen van de Dutch Upper Gastrointestinal Cancer Group 
(DUCG), chirurgendagen of andere (landelijke) bijeenkomsten. 

• Je ondersteunt de voorzitter van de DUCA op inhoud en planning van de audit. 

• Je speelt een belangrijke rol bij de (voorbereiding van) de landelijke Upper GI ronde 
tafel meetings waarin alle Nederlandse maag- en slokdarmchirurgen elkaar hun eigen 
resultaten presenteren.  

 
Op het gebied van je promotie: 

• Je maakt in samenspraak met je promotor(es) en copromotor(es) een promotieplan 

waarin duidelijk is opgenomen wat het onderwerp van de promotie, de planning en 

het aantal publicaties is. Dit onderzoek zal zich met name focussen op de landelijke 

verbetering van chirurgische maag- en slokdarmkankerzorg.  

• Je voert promotie-specifieke taken uit, in overleg met je promotieteam. 
 
Herken je jezelf in het volgende profiel? 

• Je bent (bijna) afgestudeerd arts. 

• Je bent geïnteresseerd in het verbeteren van kwaliteit van zorg. 

• Je bent geïnteresseerd in de (oncologische) maag- en slokdarmkanker chirurgie. 
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• Je bent analytisch en communicatief sterk. 

• Je kan goed samenwerken met verschillende personen op verschillende niveaus. 

• Je bent goed in het stellen van prioriteiten en het efficiënt indelen van je werk.  

• Je bent iemand met feeling voor methodologie en wetenschappelijk onderzoek. 
 
Wat bieden we jou? 

• Een uitdagende functie binnen een dynamische, jonge en groeiende organisatie. 

• Afwisselende werkzaamheden door het coördineren van een kwaliteitsregistratie en 
een promotietraject.  

• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en cursussen. 

• De mogelijkheid echt iets te kunnen bijdragen / te kunnen veranderen aan de 
Nederlandse zorg door middel van de audit.  

• Een breed landelijk netwerk. 

• Een fijn werkklimaat en enthousiaste collega’s. 
 
Waar kom je terecht? 
DICA is een jonge organisatie gericht op kwaliteit en samenwerking. We bestaan uit een 
enthousiast team van teamleiders, projectleiders, medical datamanagers, stafmedewerkers 
en arts-onderzoekers die medische professionals inhoudelijk en organisatorisch 
ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van de registraties. Bij DICA werken collega’s 
met uiteenlopende achtergronden; sociale wetenschappen, geneeskunde, econometristen 
en technische bedrijfskunde. Allemaal met een groot hart voor de zorg! 
 
Meer informatie over DICA en de DUCA vind je op onze website: www.dica.nl en 
www.dica.nl/duca. 
 
Solliciteren of meer weten? 
Stuur je curriculum vitae en een motivatiebrief uiterlijk 14 mei 2021 naar sollicitatie@dica.nl 
onder vermelding van ‘vacature arts-onderzoeker DUCA’. De motivatiebrief kan gericht 
worden aan prof. dr. R. van Hillegersberg en dr. C.L. van den Brand. Voor verdere informatie 
kun je terecht bij het secretariaat via 085-9024400.  
 
Over DICA  
Inspirerend, vernieuwend, inhoudelijk, betrouwbaar en maatschappelijk relevant: dat zijn de 
kernwaarden van DICA. Stichting DICA is een onafhankelijke organisatie die de ontwikkeling 
en uitvoering van kwaliteitsregistraties van 22 aandoeningen organiseert en ondersteunt. De 
DICA-kwaliteitsregistraties worden opgezet op initiatief van medisch specialisten en andere 
medische professionals. Ziekenhuizen ontvangen online feedback en analyses over de 
kwaliteit van zorg via het Codman Dashboard. In deze omgeving, ontworpen door DICA, 
komen kwaliteitsdata interactief beschikbaar voor de discussie over kwaliteitsanalyse in de 
ziekenhuizen. De resultaten uit de kwaliteitsregistraties biedt hen inzicht in de kwaliteit van 
zorg die zij leveren en de mogelijkheden voor verbetering van de behandeling van patiënten. 
 
Acquisitie naar aanleiding van onze vacature stellen wij niet op prijs. 
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