Epidemioloog/datamanager (0,5 fte) voor ABR Zorgnetwerken in Noord-Holland en Flevoland
De Minister van Volksgezondheid heeft het initiatief genomen tot een landelijk actieplan antibioticaresistentie. Voor de uitvoering ervan is de opdracht gegeven om landelijk 10 regionale zorgnetwerken te
ontwikkelen. In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn 2 zorgnetwerken voorzien. Voor deze
ABR zorgnetwerken i.o. zijn we op zoek naar een parttime epidemioloog /datamanager. De beoogde
start is 1 september 2018.
Wat ga je doen?
De epidemioloog/datamanager
- Draagt (o.a. in samenspraak met het RIVM) zorg voor het beschikbaar maken van alle
databestanden die worden gevormd in het kader van de twee Regionale Zorgnetwerken NoordHolland en Flevoland in lijn met de opdracht van VWS en het regionale ontwikkelplan. (In de
pilotfase ligt hier de nadruk op).
- Draagt zorg voor het beheer van alle databestanden die worden gevormd in het kader van de twee
Regionale Zorgnetwerken Noord-Holland en Flevoland in lijn met de opdracht van VWS en het
regionale ontwikkelplan.
Hierbij kan onder meer gedacht worden aan (niet uitputtend):
o Beheer en vullen actueel bestand van zorginstellingen in de regio en van zogenaamd
regionaal risicoprofiel ABR (demografie, zorglandschap, situatie t.a.v. uitvoering audits
infectiepreventie etc.) grotendeels o.b.v. landelijk format en i.s.m. mogelijke landelijke
dataleveranciers.
o Analyseren van patiëntstromen, met name tussen instellingen voor langdurige zorg en
ziekenhuizen.
o Opzet en beheer database van signalen behandeld in op te zetten regionaal
signaleringsoverleg.
o Opzet en beheer database voor (geanonimiseerde) clusters van bijzonder resistente microorganismen (BRMO).
o Ondersteunen databeheer en – analyse van punt prevalentie onderzoek van BRMO in
verpleeghuizen.
o Analyseren relevante bestaande databases (bv t.a.v. laboratoriumdiagnostiek).
- Inventariseert bestaande databronnen en uitgevoerd onderzoek naar ABR en antibioticagebruik in
de regio
- Verzorgt periodieke rapportages over de verzamelde data en levert op verzoek op maat informatie
aan partners in het Zorgnetwerk.
- Verbindt op geleide van de Stuurgroep en/of de RCT’s de database/ analyse activiteiten van RZNNH/FL Oost en West met die in de andere regio’s t.b.v. vergelijkbaarheid.
- Draagt bij aan afstemming van de regionale data-activiteiten op landelijke ontwikkelingen en
activiteiten en vice versa, o.a. via landelijk overleg van alle regionale epidemiologen ABR.
Onderdeel van de 0,5 fte aanstelling is een tweewekelijkse samenkomst bij het RIVM in Bilthoven van
alle epidemiologen die als Regionaal Epidemiologisch Consulent (REC) werkzaam zijn bij de ABRzorgnetwerken.
Wat is het vereiste profiel
Een afgeronde WO-opleiding tot gezondheidswetenschapper/epidemioloog.
Daarnaast kan je goed plannen & organiseren, ben je nauwkeurig en heb je een goede mondelinge en
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Wat is het aanbod
De aanstelling geldt vooralsnog voor de periode 1 september 2018 tot eind 2019. Plaats van aanstelling
kan in overleg bij één van de kernpartners in het zorgnetwerk of op basis van detachering vanuit een
bestaande werkgever. Indicatie voor inschaling is schaal 10.

Meer weten?
Als je aanvullende vragen hebt, of je belangstelling kenbaar wilt maken kan je mailen of bellen naar
Mandy van den Brink, REC voor het ABR-zorgnetwerk Noord-Holland-West: mbrink@ggdhn.nl, tel 0880125107.
Sollicitatiebrieven, bestaande uit een motivatiebrief en een CV, kunnen tot uiterlijk vrijdag 22 juni 12.00
uur worden ingediend en dienen gezonden te worden naar Mandy van den Brink en Ad Olijhoek,
kwartiermaker ABR-zorgnetwerken, aolyhoek@ggdhn.nl. De sollicitatiegesprekken zullen naar
verwachting in de eerste helft van week 26 gepland worden.

