Wil jij de zorg verbeteren en werken bij het landelijke expertisecentrum e-health? Dan zijn wij op zoek
naar jou!
Nictiz en MedMij gaan het mogelijk maken dat patiënten hun gegevens kunnen inzien en beheren in
een zelf te kiezen persoonlijke gezondheidsomgeving. Dat is een grote uitdaging op het snijvlak van
zorg en ICT. Om de dienstverlening van Nictiz aan MedMij soepel te laten verlopen breiden we ons
team flink uit met collega’s die graag beheren én collega’s die graag vernieuwen.
Voor Nictiz is Aardoom & de Jong op zoek naar professionals die in staat zijn bruggen te slaan tussen
zorg en ICT. We zoeken ervaren en minder ervaren kandidaten met een achtergrond in de zorg en/of
ICT. We leiden je vervolgens op tot één van onderstaande rollen.
• Informatieanalist;
• Gegevensuitwisseling specialist (HL7 FHIR);
• Projectleider / coördinator Kwalificaties;
• Functioneel Beheerder Kwalificaties.
Geef je carrière een boost door binnen het landelijke expertisecentrum e-health aan de slag te gaan!
Informatieanalist
Als informatieanalist ben je verantwoordelijk voor de informatie- en procesanalyse van zorgprocessen.
Je bent in staat informatievraagstukken te vertalen naar modellen en specificaties. Je slaat daarbij de
brug tussen zorg en ICT en spreekt de taal van patiënten, zorgverleners en ICT’ers. Samen met meer
technische collega’s ontwikkel en beheer je informatiestandaarden, die softwareleveranciers gebruiken
voor de ontwikkeling van hun producten.
Een uitgebreide functiebeschrijving en solliciteren via:
https://www.aardoomendejong.nl/vacatures/vacature-informatieanalist-6595625-11.html
Gegevensuitwisseling specialist (HL7 FHIR)
Als je nog geen specialist bent, leiden wij je op tot HL7 FHIR specialist. In die rol ben je
verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen en beheren van onderdelen van de standaarden van
MedMij. Bijvoorbeeld als lid van het team dat verantwoordelijk is voor de kwalificaties van XIS- en
PGO- software. In die rol adviseer je softwareleveranciers bij de implementatie en het testen van
informatiestandaarden en beoordeel je de informatiestandaarden die softwareleveranciers hebben
geïmplementeerd. Daarnaast hebben we rollen waar je het beheer en/of de ontwikkeling van FHIRspecificaties van bestaande en nieuwe MedMij-standaarden voor je rekening neemt.
Een uitgebreide functiebeschrijving en solliciteren via:
https://www.aardoomendejong.nl/vacatures/vacature-hl7-gegevensuitwisseling-specialist-659562911.html
Projectleider / coördinator Kwalificaties
Als Projectleider / coördinator Kwalificaties draag je bij aan het kwalificatieteam voor MedMij. Je plant
en coördineert alle kwalificatiewerkzaamheden van XIS- en PGO-softwareleveranciers. Als eerste
aanspreekpunt voor de kwalificaties onderhoud je contacten met leveranciers en collega’s, informeer
je hen over de laatste ontwikkelingen en begeleid je hen bij het doorlopen van het kwalificatieproces.
Je handelt vragen en klachten af. Met jouw input en werkwijze optimaliseer je het werkproces voor
leveranciers en collega’s.
Een uitgebreide functiebeschrijving en solliciteren via:
https://www.aardoomendejong.nl/vacatures/vacature-coordinator-kwalificaties-6595634-11.html
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Functioneel Beheerder Kwalificaties
Als functioneel beheerder kwalificaties draag je bij aan het kwalificatieteam voor het MedMij
programma. Je bent lid van het team dat verantwoordelijk is voor de kwalificaties van XIS- en PGOsoftware. Als je het nog niet bent dan groei je in deze functie door naar inhoudelijk specialist voor
diverse MedMij gerealiseerde informatiestandaarden. Met jouw kennis voer je kwalificaties van XIS en PGO-software uit en adviseer je softwareleveranciers bij de implementatie van deze
informatiestandaarden in HL7 FHIR. Je toetst, met behulp van software, of de informatiesystemen
voldoen aan de standaarden (kwalificaties). Een functie op jouw lijf geschreven als je ervan houdt om
samen met je team en de leverancier de kwalificatie te realiseren. Het softwarepakket TouchStone is
de FHIR-tooling die we gebruiken.
Een uitgebreide functiebeschrijving en solliciteren via:
https://www.aardoomendejong.nl/vacatures/vacature-functioneel-beheerder-kwalificaties-659563211.html
Organisatie
MedMij gaat het mogelijk maken dat patiënten hun gezondheidsgegevens kunnen inzien, beheren en
delen in een zelfgekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Gezondheidsgegevens zijn nu
vaak op meerdere plekken bij verschillende zorgverleners opgeslagen. Tot nu toe ontbrak de
mogelijkheid om al deze gegevens overzichtelijk op één plek bijeen te brengen en te beheren. MedMij
gaat dat veranderen en zorgt voor grip op je gezondheidsgegevens.
Nictiz is vanaf de start actief in MedMij. Wij streven naar betere gezondheid door betere informatie en
hebben verstand van hoe je informatie op een gestandaardiseerde manier uitwisselt binnen de zorg.
Wij ontwikkelen en beheren daarom het stelsel van informatiestandaarden zodat deelnemers van
MedMij de gezondheidsinformatie daadwerkelijk kunnen uitwisselen. Ook zorgen we ervoor dat
leveranciers de standaarden correct inbouwen.

Functie-eisen
Voor alle functies geldt:
• Een afgeronde HBO of WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van informatiekunde,
medische informatiekunde of technische bedrijfskunde;
• Ervaring in één van bovengenoemde rollen is een pré;
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en
Engels.
Arbeidsvoorwaarden
• Een marktconform salaris;
• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals premievrij pensioen,
eindejaarsuitkering, korting op ziektekostenverzekering;
• Een jaarlijks persoonlijk opleidingsbudget van 5% van je jaarsalaris;
• Een jaarcontract voor 32 – 40 uur met mogelijkheid tot verlenging;
• Een gedreven en enthousiast team, dat samenwerking hoog in het vaandel heeft en vol
ambitie zit;
• Een fijne werksfeer met ruimte voor reflectie.
Ben je klantgericht, hou je van een dynamische, uitdagende werkomgeving, gericht op samenwerking,
herken je jezelf in de kernwaarden van Nictiz: slagvaardig, betrokken en betrouwbaar en wil je bijdragen
aan het verbeteren van de zorg, neem dan contact met ons op.
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Aardoom & de Jong maakt graag kennis met gekwalificeerde kandidaten en young professionals. Je
reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet.
Procedure
Bij de werving en selectie van bovengenoemde functies, laat Nictiz zich bijstaan door het bureau
Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure.
Solliciteren kan via de website van Aardoom & de Jong.
Contactpersonen:
Roy Zwiep, e-mail: zwiep@aardoomendejong.nl telefoon: 06-16598500
Joep Teunissen, e-mail: teunissen@aardoomendejong.nl telefoon: 06-10494067
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