
 

DICA zoekt Registratiecoördinator (24-36 uur) 
 

DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) is het kwaliteitsevaluatie instituut van de medisch 
specialistische zorg in Nederland. Wij geloven dat het verzamelen en analyseren van data over de 
kwaliteit van zorg, leidt tot de beste zorg. DICA meet hoeveel patiënten behandeld worden, meet de 
uitkomsten van de behandelingen en maakt verschillen tussen zorgaanbieders inzichtelijk. In de 11 
jaar dat DICA bestaat, heeft onze aanpak geleid tot spectaculaire hervorming in zorgprocessen en 
uitkomsten voor patiënten. Hoe? Door de juiste data in de ziekenhuizen op te halen en middels 
interactieve dashboards de data inzichtelijk te maken voor patiënten, artsen en bestuurders in de zorg. 
DICA werkt daarbij samen met verschillende (zorg)partijen in het land.  
 
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 kosten gepaard 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 registratie coördinator om dit proces op inhoudelijk en methodologisch gebied te 
ondersteunen. Omdat je als registratie coördinator bent betrokken bij een of meerdere 
kwaliteitsregistraties zal je zeer waarschijnlijk ook andere registraties ondersteunen.  

 
Wie zoeken we? 

Een registratiecoördinator bij DICA ondersteunt de ziekenhuisapothekers in de Clinical Audit Board in 
de gehele audit cyclus van het bepalen van de speerpunten, het ontwikkelen/onderhouden van de 
dataset, de data-analyse, het bespreken van de uitkomsten en het bijstellen van de speerpunten. Je 
bent samen met de Clinical Audit Board verantwoordelijk voor de medisch inhoudelijke 
doorontwikkeling van geneesmiddelen aan de kwaliteitsregistraties.  
 
Team 

Je werkt in een cluster van arts-onderzoekers, apotheker-onderzoekers en registratiecoördinatoren 
onder leiding van een clustermanager. Binnen het cluster bespreek je wat er binnen de afzonderlijke 
registraties speelt en zorg je zo dat de registraties ook weer van elkaar kunnen leren. Daarbij kun je 
elkaar ondersteunen bij de registratie-overstijgende thema’s zoals bijvoorbeeld PROMs. Alle clusters 
vormen met het Wetenschappelijk Bureau samen de afdeling Registraties & Onderzoek. 
Daarnaast werk je intensief samen met de informatie-analisten en data scientists vanuit de afdeling 
Informatie om de medische inhoud van de kwaliteitsregistraties te vertalen naar informatieproducten 
zoals het Codman Dashboard en rapportages, en ook met de medewerkers uit het stafbureau als het 
gaat over communicatie, nieuwe ontwikkelingen of afstemming met extern betrokken partijen in het 
zorgdomein.  
 
 



 

 
Jouw profiel 

• Je hebt een opleiding op hbo/wo niveau afgerond met een raakvlak aan de zorg 

• Je bent geïnteresseerd in kwaliteit van zorgevaluatie en -verbetering 

• Je voelt je thuis in een multidisciplinair en dynamisch werkveld 
• Je bent communicatie vaardig, assertief en staat stevig in je schoenen 
• Je weet goed enthousiaste ideeën naar concrete plannen te vertalen passend bij de lange 

termijnvisie van de organisatie 
• Je bent bereid 1-2 x per maand in avonduren te vergaderen met de Clinical Audit Board 
• Je weet goed prioriteiten te stellen en je werk efficiënt in te richten 
• Je hebt feeling met methodologie en statistiek 
• Affiniteit met grote databases 
• Ervaring met het werken met R voor data analyse is een pre 

 
 Wij bieden: 

• Een uitdagende functie in een dynamische en groeiende, jonge organisatie; 
• Een informele werksfeer met korte lijnen en een pragmatische instelling; 
• Voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen; 
• Een functie ingeschaald in functieschaal 55 conform de CAO ziekenhuizen, afhankelijk van je 

opleiding en ervaring.  
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, inclusief een ruim ontwikkelingsbudget en een fulltime 

werkweek van 36 uur 
 
Interesse 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paulien Nieuwendijk, Hoofd Registraties en 
Onderzoek via telefoonnummer 085 - 902 4400. Daarnaast kun je terecht op onze site: www.dica.nl. 
Een schriftelijke reactie voorzien van CV kun je richten aan: HR@dica.nl. We ontvangen graag jouw 
schriftelijke reactie voorzien van CV. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van onze vacature stellen wij niet op prijs. 

http://www.dica.nl/

