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DICA en het Erasmus MC zoeken een fulltime (arts-)onderzoeker 
op de EPSA (European Pediatric Surgical Audit) 

 
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 25 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 EPSA (European Pediatric Surgical Audit) is een Europese kwaliteitsregister welke door 
DICA wordt beheerd. DICA zoekt samen met het Erasmus MC een enthousiaste promovendus voor 
onderzoek naar de kwaliteit van de kinderchirurgische zorg. 
 
Over de EPSA 
De Europese Unie heeft voor 7000 zeldzame aandoening 24 netwerken opgezet om de zorg hiervoor 
in heel Europa te monitoren, ook wel European Reference Networks (ERNs) genoemd. In deze ERNs 
werken nationaal erkende expertisecentra samen op het gebied van zeldzame ziekten of 
aandoeningen waarvoor zeer gespecialiseerde behandelingen en bundeling van kennis nodig zijn. Het 
Erasmus MC is coördinerend centrum voor twee ERNs, waaronder ERNICA (ERN for Inherited and 
Congenital Anomalies) dat wordt geleid door Prof. R. Wijnen, afdelingshoofd Kinderchirurgie. In deze 
setting wordt in samenwerking met DICA de EPSA geïmplementeerd in de Europese centra.  Binnen 
de EPSA registreren we 6 ziektebeelden, die nog worden uitgebreid. 
 
Waar houd je je mee bezig? 
Als arts-onderzoeker bij DICA ondersteun je de werkzaamheden op medisch inhoudelijk en 
methodologisch gebied van de EPSA. Daarnaast volg je een promotietraject. De verhouding tussen 
je werkzaamheden voor de registratie en je eigen promotietraject is 50/50 gedurende een periode van 
drie jaar.  
 
De werkzaamheden  
Als arts-onderzoeker ben je binnen DICA verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de 
EPSA kwaliteitsregistratie. Je bent hiermee een belangrijke en centrale schakel tussen de clinical 
audit board van de kwaliteitsregistratie, de gebruikers van de registratie, de technische partner van 
de registratie en DICA. Daarom werkt de arts-onderzoeker voor deze functie zowel bij het Erasmus 
MC (Sophia Kinderziekenhuis) in Rotterdam als op DICA in Leiden.  
 
Concreet betekent dit: 
o Je initieert en begeleidt de aansluiting van nieuwe Europese centra bij de EPSA 
o Je voert methodologische taken uit die voortvloeien uit de jaarplanning van de audit 
o Je analyseert registratiedata ten behoeve van (data)kwaliteitsverbetering 
o Je adviseert de internationale clinical audit board over de ontwikkeling van de audit en de 

ontwikkeling van indicatoren 
o Je bent een belangrijke schakel in de communicatie tussen de ERNICA onderzoekers/artsen en 

DICA 
o Je rapporteert over de voortgang van het project naar de Europese Commissie 
o Je ondersteunt de voorzitter van de clinical audit board op inhoud en planning van de audit 
o Je bereidt samen met de projectleiders vergaderingen voor 
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o Je hebt een collega die eenzelfde aanstelling heeft, die zich concentreert op 3 andere ziekte 

beelden dan jij, maar jullie trekken wel samen op. Verder werk je samen met de projectmanagers 
van ERNICA 

o Je werkt nauw samen met de projectleiders binnen DICA en Erasmus MC, andere arts-
onderzoekers, de afdeling datascience en de artsen in de Europese ziekenhuizen  

o Er wordt daarnaast gestreefd dat binnen 3-4 jaar op basis van deze activiteiten en valideren van 
de registry/audit een 6 tal peer reviewed artikelen komen, met ook als doel te promoveren. Je 
wordt dan ook in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de postgraduate school van het 
Erasmus MC en het promovendi traject binnen de afdeling Kinderchirurgie van het Erasmus MC 

 
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. 
o Je bent (bijna) afgestudeerd als arts of andere academicus (zoals gezondheidswetenschapper, 

technisch geneeskundige of medisch informaticus)  
o Je bent assertief en diplomatiek ingesteld                                                                                                                
o Je hebt bij voorkeur ervaring met technische systemen (IT etc)      
o Ervaring met het werken met R voor data-analyse is een pré maar geen must                                                                          
o Je beheerst de Engelse taal uitstekend in woord en geschrift en vindt internationaal werken  een 

uitdaging                                                                                   
o Je bent analytisch en communicatief sterk                                                                                                                
o Je weet goed prioriteiten te stellen en je werk efficiënt in te richten                                                                                 
o Je hebt feeling voor methodologie en wetenschappelijk onderzoek 
o Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), een geldig identiteitsbewijs, 

diploma’s en/ of relevante registraties zoals BIG/ RGS zijn een voorwaarde voor de aanstelling 
 
Welke kansen bieden we?  
Binnen DICA werk je in een cluster van verschillende arts-onderzoekers onder leiding van een 
clusterhoofd. Het leren en stimuleren staat hierbij centraal. Dat gaat verder dan registratie-specifieke 
aspecten en raakt ook thema’s zoals bijvoorbeeld koppelingen met andere registraties. Kortom:  
o Een uitdagende functie in een dynamische en groeiende, jonge organisatie voor de duur van 3 

jaar 
o Afwisselende werkzaamheden door het coördineren van een kwaliteitsregistratie en een 

promotietraject (50/50 tijdsbesteding) 
o Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, cursussen en congressen 
o Een fijn werkklimaat met enthousiaste collega’s op beide locaties 
o Arbeidsvoorwaarden conform de CAO ziekenhuizen 
o Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, inclusief een ruim ontwikkelingsbudget en een fulltime 

werkweek van 36 uur 
 
Solliciteren of meer weten? 
Stuur je CV en motivatie uiterlijk 6 maart 2023 naar HR@dica.nl onder vermelding van ‘Vacature 
arts-onderzoeker EPSA’. Je kunt je brief richten aan Prof. dr. R. Wijnen en dr. J. Tiemensma. Voor 
verdere informatie kun je contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer: 085-902 4400. 
 
Meer informatie over DICA en de EPSA vind je op onze website: www.dica.nl en www.ern-ernica.eu   
 
Acquisitie naar aanleiding van onze vacature stellen wij niet op prijs. 
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