Vacature voor 1 of 2 onderzoekers/epidemiologen voor ABR Zorgnetwerken in Noord-Holland en
Flevoland (minimaal 8 uur/week)
Resistentie tegen antibiotica is een toenemend probleem met grote gevolgen voor de volksgezondheid.
We kunnen schade en sterfte door infecties en resistente bacteriën vermijden. Daar maakt het
Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Noord-Holland en Flevoland, opgericht in opdracht van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2017, zich sterk voor. Ons doel is om tezamen met
onder andere de eerste- en tweedelijnszorg, laboratoria, apotheken, thuiszorg en het publieke domein
antibioticaresistentie te voorkomen en te bestrijden. In mei 2019 is de pilotperiode van de ABRzorgnetwerken in Noord-Holland en Flevoland verlengd. Daarom zijn wij op zoek naar een
onderzoeker/epidemioloog voor minimaal 16 uur per week. Of twee onderzoekers/epidemiologen voor 8
uur per week. In principe werk je gedetacheerd vanuit je eigen werkgever.
Wat ga je doen?
Je maakt deel uit van het regionaal coördinatieteam (RCT) van de zorgnetwerken. Het RCT is een
multidisciplinair team met professionals uit verschillende zorgorganisaties in de regio. Je werkt intensief
samen met de andere epidemiologen in het RCT en ondersteunt de werkzaamheden van het RCT.
De onderzoeker/epidemioloog draagt zorg voor o.a.:
 Beheren en actualiseren van database van zorginstellingen in de regio
 Actualiseren van het regionaal risicoprofiel
 Mede ontwikkelen van vragenlijsten, analyseren van data, opstellen van rapportages
 Analyseren van patiëntstromen in de regio, met name tussen instellingen voor langdurige zorg en
ziekenhuizen
 Inventarisatie van onderzoeken en projecten op gebied van antibioticaresistentie, infectiepreventie
en antibioticagebruik in de regio
 Stimuleren van deelname aan landelijke surveillance door regionale zorginstellingen
 Bijdragen aan opbouwen van het zorgnetwerk in de regio
 Stimuleren van verbinding en delen van kennis, zowel tussen zorgorganisaties in de regio als tussen
regionale en landelijke organisaties, o.a. door deelname aan netwerkbijeenkomsten binnen de regio
en overleg met epidemiologen van andere zorgnetwerken bij het RIVM.
Wat vragen wij?
 Je bent bij voorkeur werkzaam in een zorgorganisatie in Noord-Holland of Flevoland.
 Een afgeronde academische opleiding (Msc) gezondheidswetenschappen/epidemiologie.
 Affiniteit met het onderwerp antibioticaresistentie en infectieziekten en praktijk- en beleidsgericht
onderzoek
 Je kunt snel en zorgvuldig informatie verwerken en analyseren en deze goed mondeling en
schriftelijk rapporteren en communiceren.
 Aanvullende kennis en ervaring die relevant is voor de netwerkvorming en het RCT is een pré,
bijvoorbeeld op het gebied van implementatieonderzoek, digitale communicatie en
evaluatieonderzoek.
 Je bent enthousiast, zelfstandig en werkt graag samen in een multidisciplinair team.

Wat is het aanbod?
De aanstelling geldt vooralsnog tot 1 mei 2021. De ingangsdatum is zo spoedig mogelijk. De aanstelling
vindt in principe plaats op basis van detachering vanuit je huidige werkgever.
Meer weten?
Meer informatie over het regionale zorgnetwerk vind je op de website www.abrzorgnetwerknhfl.nl.
Als je aanvullende vragen hebt, kun je contact opnemen met Mandy van den Brink, epidemioloog ABR
Zorgnetwerk Noord-Holland West (mbrink@ggdhn.nl, tel 088-0125107) of met Henriëtte Dijkshoorn,
epidemioloog ABR Zorgnetwerk Noord-Holland Oost/Flevoland (hdijkshoorn@ggd.amsterdam.nl, tel.
06-22727631).
Sollicitatiebrieven, bestaande uit een motivatiebrief en een CV, kunnen tot uiterlijk 25 augustus worden
ingediend en dienen gezonden te worden naar Ad Olijhoek, netwerkcoördinator ABR-zorgnetwerken,
aolyhoek@ggdhn.nl.

