
Datamanager  

 

Vacaturenummer: B.18.ED.JH.89 

Functiecategorie: onderzoek & onderwijs 

Link: https://www.lumc.nl/over-het-lumc/werken-bij/overzicht/DatamanagerKlinischeEpidemiologie  

Urenomvang dienstverband: fulltime 

Aantal uur: 32-36 uur per week 

Soort dienstverband: duur project  

Lengte dienstverband: min. 1 jaar 

Opleidingseis: HBO/WO 

Salaris: max. € 2.996,- 

Sluitingsdatum: 20-11-2018 

 

Je functie 

Voor twee projecten omtrent het ziektebeeld hemofilie, één op de afdeling Klinische Epidemiologie en één op 

de afdeling Trombose en Hemostase, zoeken wij een datamanager. Ben jij de geschikte kandidaat? 

Samenvatting 

• Je hebt contact met onder andere onderzoekers, verpleegkundigen en artsen 

• Je verzamelt data en onderhoudt verschillende databestanden  

• Je verwerkt onderzoekgegevens in de databases  

• Je zet ruwe databestanden om naar analysebestanden  

• Je controleert de kwaliteit van de data en doet data analyses 

Wat ga je doen? 

Als datamanager ben je het aanspreekpunt voor alles wat over de dataverwerking van de betreffende projecten 

gaat. Het is een zeer afwisselende baan waarbij je je bezighoudt met dataverzameling en contact hebt met onder 

andere onderzoekers, verpleegkundigen en artsen. Je onderhoudt en beheert verschillende databases . Verder 

verwerk je de onderzoeksgegevens in de databases, waaronder klinische gegevens vanuit de 

ziekenhuissystemen. Jouw taken zijn voornamelijk op het gebied van dataverzameling, kwaliteitscontrole, en het 

doen van analyses ten behoeve van onderzoek en rapportage. Je werkt samen in een team om deze landelijke 

projecten tot een succes te maken. 

Wat vragen wij? 

Voor deze functie zoeken wij een gedreven persoon met een afgeronde (bio)medische, medische 

informatiekunde of aanverwante opleiding op hbo-niveau. Je hebt bij voorkeur ervaring met programma’s als 

SPSS/STATA en Castor EDC en je hebt affiniteit met ICT en databasemanagementsystemen. Je kunt goed 

schakelen tussen verschillende werkzaamheden, beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent in 

staat met artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en ICT-ers te communiceren. Het is belangrijk dat je goed kan 

samenwerken in teamverband, maar tegelijkertijd ook zelfstandig kan werken. Ervaring met het uitvoeren van 

medisch-wetenschappelijk onderzoek binnen de zorg strekt tot aanbeveling. 

https://www.lumc.nl/over-het-lumc/werken-bij/overzicht/DatamanagerKlinischeEpidemiologie


Meer informatie  

Hemofilie is een zeldzame aangeboren afwijking in de bloedstolling waarbij bloedingen in gewrichten en 

spieren optreden. Het HiN6 (Hemofilie in Nederland 6) project is een wetenschappelijk onderzoeksproject dat 

tot doel heeft de ziektelast, kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg te evalueren onder alle Nederlandse 

patiënten met hemofilie. Hiertoe worden patiënten gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen, wordt data 

uit medische dossiers verzameld en wordt bloed voor onderzoek afgenomen. HemoNED is een in 2016 opgezet 

landelijk patiëntenregister dat tot doel heeft alle Nederlandse patiënten met hemofilie en verwante aandoeningen 

te registreren om daarmee de kwaliteit van zorg van deze patiënten te monitoren en te verbeteren. Patiënten 

gebruiken een app om hun medicatie en bloedingen in te voeren, en een dashboard waar patiënten en 

behandelaren de thuisbehandeling kunnen inzien en bespreken. De projecten zijn respectievelijk door VWS en 

ZonMw gesubsidieerd.  

Je werkplek  

Het HiN6 project wordt uitgevoerd door de afdeling Klinische Epidemiologie, binnen het LUMC 

profileringsgebied Innovations of Health Strategies and Quality of Care onder supervisie van hoogleraren Anske 

van der Bom en Frits Rosendaal en kinderarts-hematoloog Samantha Gouw. Als datamanager maak je deel uit 

van het team van datamanagers van de afdeling Klinische Epidemiologie. Binnen het project wordt nauw 

samengewerkt met de AIO's en arts-onderzoekers die bij het project betrokken zijn. De afdeling Klinische 

Epidemiologie houdt zich, in nauwe samenwerking met klinische afdelingen van het LUMC, bezig met 

patiëntgebonden onderzoek. Lopende projecten betreffen onder meer trombose, artrose, hemofilie en 

nierziekten. De ontwikkeling van het HemoNED register is een door ZonMw gesubsidieerd project van de 

afdeling Trombose en Hemostase van het LUMC op basis van een gezamenlijk initiatief van de hemofilie 

behandelaren (NVHB) en de hemofilie patiëntenvereniging (NVHP) in Nederland. De aanstelling zal 

plaatsvinden vanuit de afdeling Trombose en Hemostase van het LUMC onder supervisie van de heer dr. Felix 

van der Meer. De projectgroep bestaat verder uit mevrouw dr. Kathelijn Fischer en mevrouw dr. Mariëtte 

Driessens en een projectcoördinator mevrouw dr. Geertje Goedhart met wie u nauw zult samenwerken. De 

afdeling Trombose en Hemostase houdt zich bezig met zorg en onderzoek op het gebied van trombose en 

bloedingsziekten, waaronder hemofilie (erfelijk of verworven), de ziekte van Von Willebrand en andere 

(erfelijke) afwijkingen van de bloedstolling. 

Carrière in het LUMC  

De startdatum van deze functie is 1 december 2018. Je krijgt een aanstelling voor de duur van één jaar met 

uitzicht op verlenging. Of je nu een tijdelijke of een vaste medewerker bent, het LUMC faciliteert jou bij het 

onderhouden en ontwikkelen van je kennis en vaardigheden. Hiervoor bieden wij onder andere interne 

opleidingen en bijscholing aan. Maar ook persoonlijke ontwikkeling, mobiliteit en loopbaanadvies maken deel 

uit van deze afspraken. 

 

Contactgegevens 

Contact: Geertje Goedhart, projectcoördinator,  afdeling Trombose en Hemostase, 071 526 81 64 of  

Samantha Gouw, projectcoördinator, afdeling Klinische Epidemiologie, 071 526 21 24. 

https://www.lumc.nl/org/hemofilie-in-nederland-6/
https://www.hemoned.nl/

