
 

 
 
 
Bevolkingsonderzoek Noord voert in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland de 

Bevolkingsonderzoeken uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Het doel is om deze 
vormen van kanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen waardoor er grotere kans is op genezing. 
Vanwege vertrek van de huidige arts zijn wij op zoek naar een  

 

 
Regionaal coördinerend MDL-arts (0,2 fte) 

Medisch specialist met afgeronde MDL- specialisatie 

Aantal uren: gemiddeld 8 uur per week 
 

Doel  / kern van de functie 

De regionaal coördinerend MDL-arts (RCMDL) verzorgt namens de screeningsorganisaties de toelating en 
kwaliteitsborging van coloscopiecentra op basis van een landelijk vastgesteld kwaliteitskader.  

Taken 

 U borgt de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek door de kwaliteit van coloscopiecentra en endoscopist 
te beoordelen en waar nodig te bevorderen. U adviseert over de contractering van de uitvoerende 
coloscopiecentra en professionals. En levert een actieve bijdrage aan de ketenkwaliteit van het 
bevolkingsonderzoek en aansluitende zorg. Dit doet u o.a. door periodiek het kwaliteitssysteem te 
toetsen via audits bij coloscopiecentra. Tijdens de audit voert u onder meer gesprekken met 
endoscopisten en overige betrokkenen bij de darmkankerscreening en adviseert u hen over eventuele 
verbeteringen. Ook speelt u een rol bij het bevorderen van coloscopiecapaciteit in de regio.  

 Als medisch inhoudelijk expert voert u een jaarlijkse benchmark uit en treedt u op als formele verwijzer 
van deelnemers aan het bevolkingsonderzoek naar de coloscopiecentra bij een positieve iFOBT. 

 Samen met de andere RCMDL-artsen in het land stemt u uw werkwijze af en adviseert u de 
screeningsorganisaties over beleidskeuzes t.a.v. de toetsing van de kwaliteit bij coloscopiecentra en 
endoscopisten.  

Wij vragen  

 Een medisch specialist met ruime ervaring als endoscopist en u werkt volgens de richtlijnen en 
protocollen van de NVMDL en het landelijk vastgestelde kwaliteitskader voor bevolkingsonderzoek 
darmkanker. 

 Diplomatiek ingestelde coördinator, met gevoel voor verhoudingen. U bent gewend om te gaan met 
verschillende belangen en u bent, bij voorkeur, goed ingevoerd in de wereld van visitaties, audits en 
kwaliteitsborgingssystemen. 

 Voor meer informatie over onze wensen, kunt u de functiebeschrijving bij ons opvragen. U kunt hiervoor 
een mail sturen naar secretariaat@bevolkingsonderzoeknoord.nl. 

Informatie en reactie 

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met: Luci Mol, manager darmkankerscreening bij 
Bevolkingsonderzoek Noord (telefoonnummer: 050-5208884). 
 
Meer informatie is te vinden op de website www.werkenbijbevolkingsonderzoek.nl.   
  
Sollicitaties met motivatie kunt u tot 14 augustus 2017 versturen via de website 
www.werkenbijbevolkingsonderzoek.nl 
 
De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdagmiddag 23 augustus 2017. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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