
Vacature arts-onderzoeker chirurgie/zorgevaluatie (2x full-time) 
Onderzoek naar de gevolgen van de COVID-19 pandemie en zorg schaarste voor patiënten die een 
operatie of interventie nodig hebben gehad in Nederland 
 
Naar aanleiding van een verkregen ZonMW subsidie zullen twee fulltime arts-onderzoekers worden 
aangesteld om onderzoek te doen naar de gevolgen van de COVID-19 pandemie en de daarmee 
gepaard gaande zorg schaarste voor patiënten die een operatie of interventie nodig hebben gehad in 
Nederland. Hiervoor zullen multipele nationale kwaliteitsregistraties worden gebruikt. We zijn hierbij 
niet alleen geïnteresseerd in de zogeheten ‘harde’ uitkomstmaten (zoals morbiditeit en mortaliteit), 
maar ook in het effect op de kwaliteit van leven en patiënt gerapporteerde ervaringen 
(PROMS/PREMS).  
 
Wat ga je doen 
Het grootste gedeelte van je projecten is in grote lijnen uitgedacht in de projectaanvraag, daardoor 
kun je direct van start met de uitvoering: enerzijds zal je analyses uitvoeren met data van door jou 
samengevoegde, reeds bestaande nationale kwaliteitsregistraties in Nederland. Dit zijn onder andere 
verschillende sub-registraties van de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA, voornamelijk 
chirurgische kwaliteitsregistraties), de Nederlandse Hart Registratie (NHR), de Landelijke Registratie 
voor Orthopedische Implantaten (LROI, orthopedische kwaliteitsregistraties), de Nederlandse 
Transplantatie Stichting (NTS), de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en een appendicitis 
database (APPIC trial). Met deze data zal je, middels verschillende deelvragen, de gevolgen van de 
COVID-19 pandemie en de daarmee gepaard gaande zorg schaarste voor de (chirurgische) patiënt 
onderzoeken. Daarnaast zal je een onderzoek opzetten om met behulp van vragenlijsten en focus 
groepen de impact van deze periode op de patiënt die een operatie of interventie nodig had te 
evalueren.   
 
Wat we van je verwachten 
De startdatum zal liggen op 1 september 2022. We verwachten dat je het leuk vindt om in een 
multidisciplinair team te werken en interesse hebt in de medisch specialistische zorg. Daarnaast moet 
je goed kunnen communiceren binnen én buiten het team en  
 leergierig, analytischen organisatorisch sterk zijn.  
 
Waar en met wie je gaat werken 
Dit project is een samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het 
Amsterdam UMC, AvL en de verschillende kwaliteitsregistraties, waaronder DICA. Je zal onder andere 
samenwerken met chirurgen prof. dr. Schelto Kruijff , prof. dr. Michel Wouters, dr. David Heineman en 
chirurg in opleiding dr. Willemijn van der Plas. Je onderzoeksaanstelling zal zijn aan de Rijksuniversiteit 
Groningen maar jouw thuisbasis zal het kantoor van DICA zijn, in het centrum van Leiden, vlak achter 
het centraal station.  
 
Wat we je bieden 
Allereerst een uitdagende en leerzame functie als arts-onderzoeker waarin je promotieonderzoek 
doet en in een prettige sfeer nauw samenwerkt met andere promovendi en specialisten. Daarnaast 
ben je betrokken bij het opstellen van een rapport waarin beschreven zal worden hoe in de toekomst 
om te gaan met een periode van beperkte mogelijkheden in de zorg, zoals tijdens de COVID-19 
pandemie. Je salaris zal worden ingeschaald conform de UMC salarisnormen.  
 
Sollicitatieprocedure 
Voor meer informatie over de vacature kan je contact opnemen met Willemijn van der Plas 
(w.y.vanderplas@amsterdamumc.nl). Geïnteresseerd? Stuur je CV en sollicitatiebrief voor 4 juli op 
naar w.y.vanderplas@amsterdamumc.nl 
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