Vacature coördinator Kwaliteit/Kwaliteitsmedewerker
Ben jij een ervaren SEO of GUO echoscopist en/of heb je ervaring op het gebied van audits/kwaliteitsmanagement of wil je je hierin verder specialiseren? En vind je het leuk in een klein gedreven team een
bijdrage te leveren aan de kwaliteitsbewaking van de uitvoering van Prenatale Screening in NoordHolland? Dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren bij het Regionaal Centrum Prenatale Screening
Noord-Holland (RCPSNH).
Vanwege het vertrek van een collega en de implementatie van de 13-wekenecho is er ruimte voor een
nieuw teamlid als coördinator Kwaliteit of als kwaliteitsmedewerker. Iets voor jou?
Wie zijn wij?
In Nederland kunnen aanstaande ouders hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal
aangeboren aandoeningen of lichamelijke afwijkingen. Dit heet prenatale screening, zie voor meer
informatie www.pns.nl.
De uitvoering ‘prenatale screening’ valt onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) waarvoor een
vergunning nodig is van het Ministerie van VWS. Acht Regionale Centra voor Prenatale Screening zijn
aangewezen als vergunninghouders en hebben een rol als regionale coördinator van het landelijke
prenatale screeningsprogramma. De landelijke regie van dit programma ligt bij het Centrum voor
Bevolkingsonderzoek van het RIVM.
Als Regionaal Centrum is RCPSNH verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging en deskundigheidsbevordering (inclusief opleiding en nascholing) in een groot deel van de regio Noord-Holland. We sluiten
hiervoor overeenkomsten met de uitvoerende partijen in onze regio zoals verloskundigen, gynaecologen
en echoscopisten en de zorginstellingen waar zij werken. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor de
regionale verzameling en beheer van screeningsdata aan de landelijke database Peridos en leveren
jaarlijks gegevens aan voor de landelijke monitoring en evaluatie. Zie voor meer informatie over onze
werkzaamheden www.rcpsnh.nl.
Locatie
RCPSNH is gevestigd in MC Zwaansvliet nabij het Amsterdamse bos in Amsterdam, goed bereikbaar met
het OV en per auto. Ons werkgebied is een deel van Noord-Holland. Bijeenkomsten voor landelijke
werkgroepen vinden plaats in regio Utrecht.
Het team
Momenteel werken 5 collega’s parttime onder leiding van een bestuurder in een prettige sfeer nauw met
elkaar samen waarbij een ieder een actieve bijdrage levert aan het gezamenlijk resultaat. Daarnaast is er
een RvT die toeziet op de organisatie. Historisch gezien bestaat er een nauwe samenwerkingsrelatie met
de afdeling Prenatale Geneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie VUmc die momenteel fuseert met
de afdeling van locatie AMC.
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Wat ga je doen?
• In brede zin ondersteun je de implementatie en uitvoering van het regionale en landelijke beleid
Prenatale Screening en specifiek de regionale kwaliteitsborging en deskundigheidsbevordering
van de prenatale screening naar aangeboren afwijkingen.
• Hiervoor onderhoud je in samenwerking met je collega’s contacten met de aangesloten
zorgverleners, maak je deel uit van het auditteam, voer je kwantitatieve- en kwaliteitstoetsen uit,
rapporteer je hierover naar praktijken en zorgverleners, formuleer je verbeterpunten, controleer
je de afhandeling en zie je toe op de (na)scholingsverplichtingen.
• Indien je de coördinatorrol ambieert, ben je tevens verantwoordelijk voor het intern en regionaal
proces op gebied van kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering en hiervoor primair
aanspreekpunt voor collega’s en contractanten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een bijdrage
te leveren aan landelijke inhoudelijke beleidsontwikkeling door deelname aan werkgroepen
binnen het RIVM.
Wat heb je ons te bieden?
• Relevante afgeronde HBO/WO opleiding
• Aantoonbare affiniteit met de zorg, bij voorkeur met gedegen (inhoudelijke) kennis van Prenatale
Screening
• Ervaring met kwaliteitsaudits/kwaliteitssystemen en/of ervaring als GUO echoscopist, strekt tot
aanbeveling
• Je bent iemand die zelfstandig kan werken, maar bent ook een teamplayer met gevoel voor
relaties en uitstekende communicatieve vaardigheden. Je bent kwaliteitsgericht met een kritisch
analytisch denkvermogen en werkt accuraat.
• In de rol van coördinator heb je tevens een oplossingsgerichte verbindende houding en ben je
organisatorisch sterk.
Wat hebben we jou te bieden?
• Een uitdagende functie in een ambitieus, gezellig, klein team
• Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij RCPSNH waarbij de CAO Universitair Medische
Centra van toepassing is
• Een deeltijdaanstelling van gemiddeld 16-24 uur per week
• Een passende salarisinschaling afhankelijk van opleiding, ervaring en uiteindelijke functie-inhoud
en verantwoordelijkheden conform CAO UMC
• 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3% conform CAO
• Startdatum bij voorkeur per 1 augustus, uiterlijk 1 september 2021
• Flexibiliteit in indeling van werkdagen/tijden
Interesse?
Stuur dan een mail met je motivatiebrief en CV naar mw. dr. Jacqueline Laudy, MSc, bestuurder van
RCPSNH, j.laudy@rcpsnh.nl bij voorkeur zo spoedig mogelijk in verband met de aankomende vakantieperiode. Wil je eerst meer informatie, stuur dan een mail om een belafspraak hiervoor te maken. Spreken
we een zeer geschikte kandidaat dan sluiten we de procedure. Als dat niet lukt zoeken we nog wat langer
door. Wij zien je reactie graag tegemoet.
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