Vacature

Regionaal coördinerend patholoog
Bevolkingsonderzoek Nederland zoekt een BIG-geregistreerd patholoog met ervaring
in het vakgebied van de colorectale pathologie. Als patholoog bent u gecertificeerd
voor het beoordelen van colonpoliepen in het kader van het bevolkingsonderzoek
darmkanker.
Als opdrachtgever zoekt Bevolkingsonderzoek Nederland naar een geschikte kandidaat voor de referentiefunctie van
regionaal coördinerend patholoog (RCP) in het werkgebied Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Ook pathologen uit de
regio's Noord- en Oost-Nederland worden van harte uitgenodigd om te solliciteren. U werkt gemiddeld 8 uur per week
voor Bevolkingsonderzoek Nederland. Tegen een uurtarief van € 150-, exclusief btw en exclusief reiskosten. De
startdatum is 1 januari 2023 voor een periode van één jaar. Met de optie tot verlenging van drie keer één jaar.

Uw verantwoordelijkheden:
In uw rol als regionaal coördinerend patholoog:
Beoordeelt u de kwaliteit van de klinische pathologie en de voor het bevolkingsonderzoek gecertificeerde
pathologen door middel van audits. Dit vindt plaats in samenwerking met de kwaliteitsauditor van BVO NL en u
levert hiermee een bijdrage aan de borging van de kwaliteit en continuïteit van het bevolkingsonderzoek
darmkanker;
Adviseert u de screeningsorganisatie met betrekking tot het toelaten van klinische pathologie voor de
beoordeling van colonpoliepen in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker tot het register klinische
pathologie;
Evalueert en optimaliseert u de methoden die worden gebruikt bij de audits;
Levert u een bijdrage aan nascholing en voorlichting van de betrokken samenwerkingspartners en
medewerkers, onder andere door middel van webinars, netwerkbijeenkomsten en informatie tijdens de audits;
Stemt u maandelijks in het land, samen met de andere regionaal coördinerende pathologen, de werkwijze af;
U adviseert de screeningsorganisatie over beleidskeuzes ten aanzien van het inhoudelijk kader van het audit
programma;
Werkt u mee aan het samenstellen van een rondzending.

Wat wij van u vragen:
U bent BIG-geregistreerd als patholoog, u bent gecertificeerd als patholoog voor het beoordelen van colonpoliepen
in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker;
U bent 5 jaar werkzaam als patholoog;
U hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
U bent een diplomatiek ingestelde coördinator, met gevoel voor verhoudingen;
U bent gewend om te gaan met verschillende belangen en u hebt, bij voorkeur, affiniteit met de wereld van
visitaties, audits en kwaliteitsborgingssystemen;
U bent én blijft op de hoogte van de nieuwe (wetenschappelijke) ontwikkelingen en technieken in uw eigen
vakgebied.

Interesse?
Heeft u interesse in deze functie bij Bevolkingsonderzoek Nederland? Wij ontvangen heel graag uw cv en een korte
motivatie! Dat mag u mailen naar brigitta.degroen@bevolkingsonderzoeknederland.nl. Liever eerst nog even
telefonisch contact? Of wenst u meer informatie? Dat kan uiteraard! Inhoudelijke vragen over deze functie of over de
procedure kunt u stellen aan Brigitta de Groen (06-22065232) of aan één van de huidige regionaal coördinerend
pathologen.

Meer weten over onze organisatie?
Lees verder op de achterkant
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Regionaal coördinerend patholoog
Welkom bij Bevolkingsonderzoek Nederland!
Bevolkingsonderzoek Nederland is verantwoordelijk voor het uitvoeren
van de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker,
baarmoederhalskanker en darmkanker. Deze onderzoeken zijn
onderdeel van het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoeken van
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is verantwoordelijk voor de
regie en subsidieverlening. Bevolkingsonderzoek Nederland is in
samenwerking met ketenpartners, zoals huisartsen en ziekenhuizen,
verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderzoeken. Door middel
van kwalitatief hoogwaardige onderzoeken draagt het
Bevolkingsonderzoek substantieel bij aan het vroegtijdig opsporen van
kanker met als doel gezondheidswinst te realiseren en sterfte terug te
dringen. Jaarlijks nodigen we ruim 4,3 miljoen mensen uit en ruim 2
miljoen mensen maken hier gebruik van. Het gemiddeld aantal mensen
bij wie jaarlijks door een van de bevolkingsonderzoeken kanker wordt
gevonden, ligt rond de 32.000. Internationaal zijn de Nederlandse
bevolkingsonderzoeken toonaangevend als het gaat om kwaliteit en
effectiviteit. Bij Bevolkingsonderzoek Nederland werken 950 collega’s.

Bevolkingsonderzoek darmkanker
Het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt aangeboden aan mensen
die geen klachten hebben en vereist een hoge kwaliteit van uitvoering.
Dit geldt voor iedere deelactiviteit, van uitnodiging tot eventuele
behandeling, zodat het gewenste effect van het bevolkingsonderzoek
(gezondheidswinst) bereikt wordt. Daarbij mag de deelnemer landelijk
uniforme kwaliteit verwachten. Om die hoge kwaliteit te verkrijgen en
te borgen, worden landelijke eisen gesteld aan de professionals die
het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek na verwijzing
uitvoeren. In aanvulling op de bestaande richtlijnen en protocollen zijn
landelijke kwaliteitseisen vastgesteld voor verwijzingen vanuit het
bevolkingsonderzoek. Deze kwaliteitseisen worden gebruikt bij een
systeem van toelating tot en auditing van de beoordeling van
colonpoliepen in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker.
Voor deze toelating en auditing zijn referentiefuncties ingesteld. Als
opdrachtgever zoekt Bevolkingsonderzoek Nederland naar een
geschikte kandidaat voor de referentiefunctie van regionaal
coördinerend Patholoog (RCP) in het werkgebied Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland.

