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DICA zoekt per 01-07-2022 een arts-onderzoeker (36 uur) 
op de DGEA/DRCE (Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit / Dutch Registration of 

Complications in Endoscopy) 
 

Inspirerend, vernieuwend, inhoudelijk, betrouwbaar en maatschappelijk relevant: dat zijn de 
kernwaarden van de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). DICA is een onafhankelijke 
organisatie die de ontwikkeling en uitvoering van kwaliteitsregistraties van 22 aandoeningen 
organiseert en ondersteunt. Auditing biedt medisch specialisten en andere medische professionals 
inzicht in de kwaliteit van zorg die zij leveren en de mogelijkheden voor verbetering van de 
behandeling van patiënten. Bij DICA is een enthousiast team van arts-onderzoekers, 
stafmedewerkers, medisch datamanagers en projectleiders werkzaam om dit allemaal mogelijk te 
maken. De DGEA en DRCE (Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit en Dutch Registration of 
Complications in Endoscopy) zijn twee registers die door DICA worden beheerd. DICA zoekt samen 
met het Amsterdam UMC een enthousiaste promovendus voor onderzoek naar de kwaliteit van 
endoscopie. 
 
Waar houd je je mee bezig? 
De arts-onderzoeker coördineert de twee landelijke MDL kwaliteitsregistraties DGEA en de DRCE. De 
arts-onderzoeker is hiermee een belangrijke en centrale schakel tussen de wetenschappelijke 
commissie van de beide kwaliteitsregistraties (bestaande uit medisch specialisten van de NVMDL, 
NIV, NVVP en kinderMDL), de gebruikers van de registraties, de technische partner van de 
registraties en DICA. Daarom werkt de arts-onderzoeker voor deze functie zowel in het Amsterdam 
UMC als op DICA in Leiden.  
 
In de tijd in het Amsterdam UMC zal de onderzoeker werken aan het promotieonderzoek en neemt 
de onderzoeker plaats in de CRC-onderzoeksgroep onder leiding van Prof. dr. E. Dekker (MDL-arts en 
hoogleraar gastro-intestinale oncologie). Het team van begeleiding bestaat ook uit prof P. Fockens 
(MDL-arts, afdelingshoofd MDL AUMC), dr M. van der Vlugt (MDL-arts AUMC) en dr M. Verhagen 
(MDL arts Diakonessenhuis). Het onderzoek heeft de focus op kwaliteit van endoscopie (met name 
coloscopie en ERCP/EUS). Ook bij DICA neemt de onderzoeker plaats in een onderzoeksgroep, waarin 
promovendi vanuit verschillende achtergronden zitten (zoals chirurgie, neurologie, interne 
geneeskunde), maar allemaal bezig zijn met (het verbeteren van) de kwaliteit van zorg. Bij DICA 
houdt de onderzoeker zich met name bezig met de ondersteuning, analyses en doorontwikkeling van 
de registraties. Het promotie traject duurt ongeveer 3 jaar en de verhouding tussen de 
werkzaamheden voor de registraties en het promotietraject is 50/50.   
 
Wie zoeken we 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste arts-onderzoeker die een medisch en maatschappelijk 
relevante bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het vinden van 
antwoorden op de vragen die in de maatschappij leven. 

▪ Je bent (bijna) afgestudeerd arts, geïnteresseerd in MDL of kwaliteitsregistraties. 
▪ Je bent analytisch, communicatief sterk, zelfstandig en staat stevig in je schoenen. 
▪ Je bent in staat goed samen te werken met verschillende personen op verschillende niveaus. 
▪ Je weet goed enthousiaste ideeën naar concrete plannen te vertalen passend bij de 

langetermijnvisie van de organisatie. 
▪ Je weet goed prioriteiten te stellen en je werk efficiënt in te richten. 
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• Je hebt feeling voor methodologie en wetenschappelijk onderzoek. 

• Ervaring met het werken met R voor data-analyse is een pré maar geen must. 
 
Welke kansen biedt DICA?  
Je werkt in een cluster van verschillende arts-onderzoekers onder leiding van een clustermanager.  
Het leren en stimuleren staat hierbij centraal. Dat gaat verder dan registratie-specifieke aspecten en 
raakt ook thema’s zoals bijvoorbeeld Patient Reported Outcome Measurement (PROMs), 
kopppelingen met andere registraties of landelijke ontwikkelingen. Kortom:  

▪ Een uitdagende functie in een dynamische en groeiende, jonge organisatie voor de duur van 
drie jaar. 

▪ Afwisselende werkzaamheden door het coördineren van kwaliteitsregistraties en een 
promotietraject (50/50 tijdsbesteding). 

▪ Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en cursussen. 
▪ Een (inter)nationaal netwerk. 
▪ Kennis over de wereld van kwaliteitsregistraties in Nederland. 
▪ Een fijn werkklimaat met enthousiaste collega’s. 
▪ Arbeidsvoorwaarden conform de CAO ziekenhuizen. 
▪ Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, inclusief een ruim ontwikkelingsbudget en een 

fulltime werkweek van 36 uur. 
 
Solliciteren of meer weten? 
Verbeter jij straks de landelijke gastro-intestinale endoscopieën door middel van wetenschappelijk 
onderzoek én door een kritische bijdrage aan het meten van kwaliteit? Stuur je CV en motivatie 
uiterlijk 5 juni 2022 naar HR@dica.nl onder vermelding van ‘Vacature arts-onderzoeker 
DGEA/DRCE’. Je kunt je brief richten aan Prof. Dr. Evelien Dekker en Dr. Jitske Tiemensma. Voor 
verdere informatie kun je contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer: 085-902 
4400. 
 
➔ Houd er rekening mee dat de gesprekken in de week van 13-17 juni plaats zullen vinden. 

 
Meer informatie over DICA en de DGEA/DRCE vind je op onze website: www.dica.nl, 
www.dica.nl/dgea en www.dica.nl/drce.  
 
Acquisitie naar aanleiding van onze vacature stellen wij niet op prijs. 
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