
DICA zoekt een onderzoeker voor de geneesmiddelenregistraties 
(36 uur) 
 
Bij DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) te Leiden 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 en wat de uitkomsten van de behandelingen zijn. Met deze informatie 
kunnen zorgaanbieders van elkaar leren en de zorg verbeteren. 
 
De ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen gaan razendsnel en bieden perspectief aan 
patiënten met ernstige aandoeningen. Meer en meer worden het gebruik en de resultaten van de 
behandeling met geneesmiddelen een onderdeel van de kwaliteitsregistraties.    
 
Bij DICA hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan het verzamelen van informatie over gebruik en 
uitkomsten van geneesmiddelen. Door het combineren van bestaande bronnen in ziekenhuizen zoals 
bijvoorbeeld de diagnose behandel combinatie (DBC) registratie en add-on registratie, met de 
informatie binnen de kwaliteitsregistraties voor borst-, colorectaal en longkanker hebben we veel 
inzicht gekregen in de (uitkomsten van) deze medicamenteuze behandelingen in de dagelijkse praktijk 
van deze patiënten. 
.  
 
We zijn er ontzettend trots op dat deze inspanningen nu ook internationaal worden erkend en herkend 
en we samen met een consortium van partners in Europa een subsidie hebben gekregen (HORIZON) 
om de volgende stap te kunnen zetten in het verdiepen van de informatie die we nodig hebben om 
real world data goed te kunnen verzamelen en interpreteren. 
Voor de volgende stap in de geneesmiddelenregistraties van DICA zijn wij op zoek naar een 
onderzoeker (denk bijvoorbeeld aan apotheker, gezondheidseconomie) die nieuwsgierig is naar deze 
real world data!  
 
Hoe zien jouw (promotie)werkzaamheden er uit? 
Als onderzoeker ga je promotieonderzoek doen bij DICA geneesmiddelen en het UMCG in 
samenwerking met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Je gaat het programma 
verder ontwikkelen door (on)gestructureerde data vanuit de patiëntdossiers met nieuwe technieken 
toe te voegen aan de kwaliteitsregistraties. Hierdoor kan je, samen met de medisch specialisten, nog 
beter de inzet en effectiviteit van deze middelen in real-life evalueren. Ook ga je onderzoeken hoe 
deze real world data zich verhouden tot de data die beschikbaar waren ten tijde van registratie van 
deze geneesmiddelen. Daarnaast heb je ondersteunende taken ten behoeve van de al lopende 
geneesmiddelenregistraties 
 
De verhouding tussen je werkzaamheden voor de registratie/project en je eigen promotietraject is 
50/50 gedurende een periode van drie jaar. Het ‘veldwerk’ voor jouw promotieonderzoek doe je in een 
academisch of groot perifeer ziekenhuis in nauwe samenwerking met medisch specialisten en 
ziekenhuisapothekers. Je werkt grotendeels in Leiden (DICA) en hebt daarnaast de mogelijkheid om 
vanuit huis te werken. 

 
Jouw profiel 

• Je bent (bijna) afgestudeerd apotheker, gezondheidseconoom of andere relevante studie. 

• 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 

• Ervaring met het werken met R voor data-analyse is een pre maar geen must. 
 
Wij bieden:  

• een contract voor de duur van één jaar, met de intentie om dit te verlengen tot de duur van 
maximaal drie jaar voor afronding van het promotietraject. 

• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO ziekenhuizen. 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, inclusief een ruim ontwikkelingsbudget en een fulltime 
werkweek van 36 uur. 



• Een uitdagende functie met afwisselende werkzaamheden door het coördineren van 
kwaliteitsregistraties en een promotietraject 

• Een (inter)nationaal netwerk. 

• Kennis over de wereld van kwaliteitsregistraties in Nederland. 

• Een fijn, informeel werkklimaat met enthousiaste collega’s in een dynamische groeiende 
organisatie met een pragmatische instelling; 

• Mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen; 
 
 
Interesse 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paulien Nieuwendijk, projectleider DICA  
Geneesmiddelen a.i. Daarnaast kun je terecht op onze site: www.dica.nl. Een schriftelijke reactie 
voorzien van CV kun je richten aan: HR@dica.nl. Graag ontvangen we jouw  reactie vóór 15  januari 
2023. 
 
Acquisitie naar aanleiding van onze vacature stellen wij niet op prijs 
 
 


