DICA en het LCG zoekt een Apotheker-Onderzoeker voor de geneesmiddelenregistraties
(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.
In de afgelopen jaren is als toevoeging op de klinische kwaliteitsregistraties ook een geneesmiddelen
registratie opgezet. De ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen en nieuwe medische
technologieën gaan razendsnel en bieden perspectief aan patiënten met ernstige aandoeningen. De
keerzijde van deze medaille is echter dat hiermee hoge kostengepaard gaan. Dure geneesmiddelen
krijgen in toenemende mate aandacht omdat ze een bedreiging zouden kunnen vormen voor
kostenbeheersing en toegankelijkheid van de zorg.
In de DICA geneesmiddelenregistratie worden real-world data over het gebruik en de uitkomsten van
behandeling met dure geneesmiddelen verzameld door het slim combineren van bestaande bronnen.
Dit zorgt voor snellere beschikbaarheid van antwoorden op vraagstellingen rondom gepast gebruik,
uitkomsten van geneesmiddelen en behandelingen. Ook leidt dit tot lagere kosten in
dataverzameling en meer duurzame ‘registers’ voor relevante patiëntgroepen. De ambitie is ook
andere kwaliteitsregistraties uit te breiden met de medicamenteuze behandelingen.
De volgende uitdaging is om de DICA geneesmiddelen registratie verder te integreren met de
bestaande klinische registraties en de registratie richting landelijke dekking te brengen. Daarvoor
zoeken we jou als apotheker-onderzoeker om dit proces op farmaceutisch inhoudelijk en
methodologisch gebied te ondersteunen. Naast de ontwikkeling van de geneesmiddelenregistratie
zul je binnen deze functie ook nauw samenwerken met het Landelijk Coördinatiecentrum
Geneesmiddelen (LCG) waar je voor 50% zal worden gedetacheerd.
Het LCG heeft tijdens de COVID-19 pandemie geneesmiddelen voorraden die nodig waren voor de
behandeling van COVID-19 patiënten gemonitord (COVID-monitor) en fungeert als centraal
contactpunt voor het bestaande Meldpunt Geneesmiddelen tekorten en het ministerie van VWS. De
data uit deze COVID-monitor is een grote bron van informatie waarop je wetenschappelijk onderzoek
kunt uitvoeren.
Waar houd je je mee bezig?
- Je ondersteunt de clinical audit board op inhoud en planning, hierbij heb je voornamelijk
contact met de voorzitter van deze raad. Denk aan:
o Adviserende en uitvoerende rol in de ontwikkeling van de DICA geneesmiddelen
o Adviserende en uitvoerende rol in de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren
o Faciliteren van en participeren tijdens clinical audit board vergaderingen
- Je bent verantwoordelijk voor de spiegelsessies voor ziekenhuizen en verzekeraars
- Je voert farmaceutisch inhoudelijke en methodologische taken uit die voortvloeien
uit de DICA jaarplanning. Hierbij werk je nauw samen met o.a. arts-onderzoekers
binnen je cluster, het clusterhoofd en .

-

Je bent een belangrijke schakel in communicatie tussen de clinical audit board,
ziekenhuizen, verzekeraars en DICA.
Je voert wetenschappelijk onderzoek uit op data uit de COVID-monitor.

Initieel is deze functie gericht op de doorontwikkeling van de geneesmiddelen registratie. Daarna is er
(bij interesse) uitzicht op een promotie traject waarbij 50% van de tijd gaat naar de ondersteuning van
de registratie en 50% naar promotiewerkzaamheden waarvoor data uit de registratie gebruikt kan
worden.
Jouw profiel
- Je bent (bijna) afgestudeerd apotheker;
- Je ben geïnteresseerd in kwaliteit van zorgevaluatie en -verbetering;
- Je beweegt je graag in een multidisciplinair en dynamisch werkveld
- Je bent analytisch en communicatief sterk;
- Je weet goed prioriteiten te stellen en je werk efficiënt in te richten;
- Je hebt feeling voor methodologie en statistiek.
Wij bieden:
- Een uitdagende functie in een dynamische en groeiende, jonge organisatie;
- 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 Jesper van Breeschoten, projectleider DICA
Geneesmiddelen, 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.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

