VACATURE ARTS-EPIDEMIOLOOG STICHTING KIND EN GROEI-LRG (24 uur)

Stichting Kind en Groei-LRG (SKG-LRG) is een landelijke stichting die verantwoordelijk is voor de
beoordeling van aanvragen voor groeihormoon (GH) behandeling bij kinderen met een ernstige
groeistoornis en voor de database met de medische gegevens van GH-behandelde kinderen
(Landelijke Registratie GH behandeling kinderen, LRG). De stichting geeft ook adviezen over
groeistoornissen en GH-behandeling aan artsen, andere zorgverleners en aan ouders van kinderen
met een groeistoornis. De stichting is gevestigd aan de Westzeedijk 106, 3016 AH Rotterdam.
Werkzaamheden
De arts-epidemioloog is als coördinator van de LRG verantwoordelijk voor de toetsing van de
indicatie GH-behandeling bij kinderen. Aanvragen van kinderarts-endocrinologen voor het starten
van GH-behandeling bij kinderen worden beoordeeld aan de hand van richtlijnen voor behandeling,
waarna een advies wordt uitgebracht. Complexe cases worden geanonimiseerd voorgelegd aan een
panel van kinderarts-endocrinologen. Je superviseert de jaarlijkse beoordeling van groeigegevens van
behandelde patiënten. Je beantwoordt vragen over het effect van GH-behandeling bij groepen
patiënten, in samenwerking met de datamanager. Als coördinator van de LRG superviseer je ook de
datamanager en registratie-medewerkers, met name voor wat betreft de kwaliteit van de database.
Ook het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van groeistoornissen en GHbehandeling, met name op basis van de LRG database, behoort tot de taken.
Functie-eisen
Afgeronde opleiding geneeskunde (arts-examen). Ervaring op het gebied van kindergeneeskunde
en/of kinderendocrinologie. Ervaring met dataverwerking en analyse van medische gegevens.
Je beschikt over een uitstekende schrijfvaardigheid en hebt goede communicatieve vaardigheden.
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau: schaal 10 (minimaal € 2911,00 -- maximaal € 4615,00 bruto) bij een volledige
werkweek.
Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Contractduur: Ter beoordeling van geschiktheid voor de duur van 12 maanden.
Aantal uren per week: 24 uur per week
Informatie en sollicitatie
Informatie over de functie kun je opvragen bij mw. G.R.J. Zandwijken, arts-epidemioloog en
coördinator van de LRG.
Sollicitatie
Je kunt je brief met curriculum vitae richten aan mw. I. Beukers, i.beukers@kindengroei.nl.

