Vanwege vertrek van een Toetsingscoördinator Maag-Darm-Leverarts (TCMDL) zijn wij op zoek naar
een

Toetsingscoördinator Maag-Darm-Leverarts
Voor gemiddeld 3,5 uur per week
Doel / kern van de functie:
In een enthousiast en betrokken team van 3 TCMDL-artsen en een adviseur MDL-arts is de TCMDLarts verantwoordelijk voor de toetsing van endoscopisten die coloscopieën willen gaan uitvoeren
binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland.
De werkzaamheden binnen het team zijn:
• De toetsing en het beoordelen van de endoscopist voor de toelating op basis van de landelijk
gestelde toelatingseisen.
• De screeningsorganisatie adviseren of een endoscopist een overeenkomst kan worden
aangeboden voor uitvoering van coloscopieën in kader BVO darmkanker
• Het evalueren en optimaliseren van de methoden die gebruikt worden bij de toetsing en
beoordeling van de endoscopist. Het toetsingsprogramma bestaat uit drie modules (registratie
kwaliteitsindicatoren, e-learnings en het afnemen en beoordelen van de praktijktoets).
• Het bijdragen aan nascholing en voorlichting van de betrokken samenwerkingspartners en
medewerkers.
• Samen met de andere TCMDL-artsen in het land stemt u de werkwijze af en adviseert u de
screeningsorganisaties over beleidskeuzes t.a.v. het inhoudelijk kader van het
toetsingsprogramma.
Dit vragen wij van u:
• Een medisch specialist met afgeronde MDL specialisatie met minimaal 5 jaar ervaring als
endoscopist.
• Affiniteit met het bevolkingsonderzoek darmkanker en coloscopie.
• U bent toegelaten als endoscopist voor het uitvoeren van coloscopieën in het kader van het
bevolkingsonderzoek darmkanker.
• U werkt volgens de richtlijnen en protocollen van de NVMDL en het landelijk vastgestelde
kwaliteitskader voor bevolkingsonderzoek darmkanker.
• U hebt de mogelijkheid om praktijktoetsen af te nemen in het ziekenhuis waar u werkzaam
bent.
Wij bieden u:
• Een nader te bepalen gepaste vergoeding.
• Bereidheid tot vergoeding van relevante training/cursus binnen het vakgebied colonscreening.
• Ingewerkt te worden op de huidige werkwijze (met DOPS en DOPyS etc.)
Informatie en solliciteren:
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met: Brigitta de Groen, Manager
darmkankerscreening bij Bevolkingsonderzoek Zuid, telefoonnummer 06-22065232. Sollicitaties met
motivatie kunt u uiterlijk 15 november 2021 per e-mail sturen naar:
b.degroen@bevolkingsonderzoekzuid.nl
Meer informatie is te vinden op de website www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl/professionals.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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