
 
    

DICA zoekt Manager kwaliteitsregistraties medisch specialistische zorg 

 (32-36 uur) 
 

Bij DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) geloven we dat het verzamelen en analyseren van 
data over de kwaliteit van zorg, leidt tot de beste zorg. Kwaliteitsregistraties meten hoeveel 
patiënten behandeld worden, de uitkomsten van de behandelingen en maken verschillen tussen 
zorgaanbieders inzichtelijk. Met deze informatie kunnen zorgaanbieders van elkaar leren en de zorg 
verbeteren. Als manager kwaliteitsregistraties bij DICA ga je de waarde, effectiviteit en invloed van 
de kwaliteitsregistraties maximaliseren en naar een hoger niveau tillen. Je komt hierbij in een 
nieuwe rol bij DICA, waarbij je de mogelijkheid hebt om de functie verdere invulling en vorm te 
geven om dit doel zo goed mogelijk te behalen.  
 
Een belangrijk onderdeel van je takenpakket is de coördinatie van de dagelijkse operationele gang 
van zaken van jouw cluster van kwaliteitsregistraties. Je bent verantwoordelijk voor een tijdige 
planning en oplevering van alle onderdelen van de kwaliteitsregistraties. Daarbij werk je veel samen 
met de andere afdelingen van DICA zoals Informatie (bestaande uit informatie analisten en data 
scientists) en het Stafbureau. Je geeft leiding aan een team van 4-5 arts-onderzoekers die allen op 
medisch inhoudelijk vlak een specifieke registratie binnen jouw cluster ondersteunen en daarnaast 
ook promoveren. Ook ben je continu bezig met het verbeteren van de bestaande processen en denk 
je mee met de inhoudelijke vormgeving van de kwaliteitsregistraties zodat we als DICA snel, tijdig 
en accuraat relevante informatie kunnen ophalen. Samenwerking met diverse organisaties binnen 
de zorgsector is hierbij cruciaal.  
 
Binnen deze rol krijg je daarnaast de kans om als expert bij te dragen aan verschillende thema’s 
zoals: 

• Patient reported outcome measures (PROMS)  

• Shared decision making 

• Value based health care 
Jij zal in je expertrol zorgen dat de projecten op deze thema’s succesvol worden opgezet en 
afgerond en onze positie als DICA op dit thema naar buiten toe representeren.  
 
Team 
Als manager kwaliteitsregistraties ga je onderdeel uitmaken van een team met vier andere 
managers  ieder met een eigen expertise binnen de afdeling Registraties en Onderzoek. Iedere 
manager neemt een cluster van kwaliteitsregistraties met een overkoepelend zorgtype (Chirurgisch, 
Oncologisch, Chirurgisch Oncologisch, en Beschouwend) onder haar hoede.  
 
Organisatie 
Stichting Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) maakt de kwaliteit van zorg inzichtelijk. Artsen, 
patiënten en zorgverzekeraars hebben behoefte aan inzicht in de kwaliteit van zorg. Betrouwbare 
gegevens over de uitkomsten van behandelingen zijn nodig om de zorg continu te verbeteren. DICA 
faciliteert kwaliteitsregistraties waar deze gegevens uit voortkomen en werkt nauw samen met 
ziekenhuizen, artsen, patiënten en zorgverzekeraars. 
 
De DICA-kwaliteitsregistraties worden opgezet op initiatief van medisch specialisten. Naast het 
verzamelen van data, ontvangen ziekenhuizen ook 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. 
 
DICA is een jonge organisatie gericht op kwaliteit en samenwerking. Bij DICA werken collega’s met 
uiteenlopende achtergronden, allemaal met een groot hart voor de zorg!  
 
Jouw profiel 

• Je beschikt over een afgeronde academische opleiding, bij voorkeur in een relevant 
vakgebied. Gepromoveerd zijn is een pre; 

• Je hebt affiniteit met de zorgsector en wilt graag een bijdrage leveren aan 
kwaliteitsverbetering in de zorg  

• Je hebt kennis van datastructuren en affiniteit met data analyse;  

• Je bent analytisch sterk, gestructureerd en positief ingesteld; 

• Je bent communicatief vaardig, assertief en staat stevig in je schoenen; 

• Je werkt graag in teams, waarbij ervaring met leiden van teams bij voorkeur in een Agile 
werkwijze een pre is; 

 
Wij bieden 

• Een uitdagende functie in een dynamische en groeiende organisatie; 

• Volop ruimte voor eigen initiatieven en ideeën met enthousiaste en gedreven collega’s; 

• Een informele werksfeer met korte lijnen en een pragmatische instelling; 

• Mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen; 

• Goede arbeidsvoorwaarden afgestemd op je rol, ervaring en prestaties 
 
Interesse 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bente Jorritsma, directeur van DICA,  of Rianne 
Ravensbergen, Hoofd Registraties en Onderzoek via telefoonnummer 085 - 902 4400. Daarnaast 
kun je terecht op onze site: http://www.dica.nl. Een schriftelijke reactie voorzien van CV kun je 
richten aan: HR@dica.nl. Graag ontvangen we jouw reactie vóór 17 september 2021. 

http://www.dica.nl/
mailto:sollicitatie@dica.nl

