Sinds 2007 bestaat er in Nederland een landelijk programma voor de prenatale screening, dat wordt gecoördineerd door het
Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De prenatale screening
bestaat uit de screening op down- edwards- en patausyndroom (NIPT en combinatietest) en het onderzoek naar structurele
afwijkingen (SEO). Het landelijke programma beoogt gelijke en geïnformeerde toegang tot genoemde screeningsonderzoeken voor
iedere zwangere in Nederland te waarborgen. In het kader van de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) is een vergunning
verstrekt aan acht regionale centra voor het coördineren van de screening en borging van de kwaliteit. Dit gebeurt in opdracht van
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland is één van de
acht regionale centra.

De Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland (SPSZN) is op zoek naar een

Kwaliteitsadviseur (0,5 fte)
De functie
De kwaliteitsadviseur
• Is samen met de medisch bestuurder verantwoordelijk voor het toetsen van zorginstellingen met een contract voor
het SEO- en/of de NT-meting in de regio Zuidwest Nederland.
• Is samen met de medisch bestuurder verantwoordelijk voor het toetsen van echoscopisten met een
kwaliteitsovereenkomst voor het SEO- en/of NT-meting.
• Stelt een kwaliteitsrapport op voor de zorginstellingen en communiceert dit (intern en extern).
• Stelt een kwaliteitsrapport op voor zorgverleners en communiceert dit.
• Ontwerpt eens in de twee jaar een kwaliteitstoetsingsmethode voor de te toetsen zorginstellingen met een
echocontract.
• Ontwerpt eens in de twee jaar een kwaliteitstoetsingsmethode voor de te toetsen individuele echoscopisten uit de
regio Zuidwest Nederland.
• Draagt bij aan de registratie ten behoeve van kwaliteitstoetsingen en procesmonitoring van contractanten (ontwerp
en gebruik databases Access en landelijke database Peridos).
• Ontwerpt, adviseert en draagt bij aan een kwaliteitsmanagementsysteem voor de SPSZN.
Wij vragen
Een afgeronde relevante HBO-opleiding bij voorkeur gericht op kwaliteitsmanagement. Je bent communicatief vaardig, je
vraagt door, kan belangen afwegen en mensen verbinden zonder het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen.
•
Je bent bereid om waar nodig je kennis te ontwikkelen (op gebied van kwaliteit en/of echoscopie).
•
Je hebt bij voorkeur ervaring c.q. affiniteit met prenatale screening en/of (foetale) echoscopie en kan de doelstellingen
ondersteunen.
•
Je draagt verantwoordelijkheid voor het visitatieschema van de zorginstellingen echoscopie.
•
Je bezit analytisch vermogen en bent in staat zelfstandig te werken.
•
Je bent integer en stressbestendig.
•
Je doet gevraagd en ongevraagd verbeteringsvoorstellen ten einde de werkprocessen binnen de SPSZN en het
resultaat hiervan kwalitatief te verbeteren.
•
Je begrijpt de samenhang binnen de prenatale screening of je kan je deze eigen maken.
•
Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs en beschikt over een auto.
Wij bieden
Een uitdagende functie in een klein team met een belangrijke maatschappelijke doelstelling. In eerste instantie wordt een
jaarcontract aangeboden, met zicht op een vaste aanstelling na gebleken geschiktheid. Het bruto maandsalaris bedraagt,
afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 4.216,- (schaal 10) bij een volledige werkweek van 36 uur. Daarnaast
bieden wij onder andere een eindejaarsuitkering van 8,3%, een individueel reiskostenbudget, studiemogelijkheden en
persoonlijk budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (UMC).

Inlichtingen
Inlichtingen over deze functie kun je inwinnen bij Maarten Knapen, gynaecoloog-perinatoloog, via
prenatalescreening@erasmusmc.nl of telefonisch 010 7031332.
Solliciteren
Je brief met curriculum vitae kun je vóór 1 oktober 2018 sturen naar prentalescreening@erasmusmc.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

