Informatieanalist Medicatieoverdracht (m/v)
Wil jij als Informatieanalist met een maatschappelijke ambitie bijdragen aan
verbetering in de zorgketen en werken bij de organisatie die de spil is tussen
patiënten, zorgverleners en leveranciers? Dan zijn wij op zoek naar jou! Nictiz is op
zoek naar een initiatiefrijke en resultaatgerichte Informatieanalist, die in staat is
bruggen te slaan tussen zorg en ICT en uitstekend informatie- en processen kan
analyseren. Nictiz is het expertisecentrum e-health en draagt bij aan de interactie
tussen patiënt, zorgverlener, collega’s en organisaties die onderzoek doen en
bijdragen aan kwaliteitsverbeteringen in de zorg. Het programma
Medicatieoverdracht heeft tot doel het beschikbaar stellen van actuele
medicatiegegevens voor alle zorgverleners én de patiënt op elk moment.
Functie inhoud
Als informatieanalist ben je de spil tussen de vraag en de oplossing en tussen de
business en de ICT-specialisten. Je brengt de vraag in kaart en komt met relevante
en haalbare oplossingsrichtingen. Je bent klantgericht, je houdt van een
dynamische en uitdagende werkomgeving en je bent gericht op samenwerking.
Je bent verantwoordelijk voor de informatie- en procesanalyse van zorgprocessen.
Je bent in staat informatievraagstukken van zorgverleners te vertalen naar
modellen en specificaties. Je slaat daarbij de brug tussen zorg en ICT en spreekt de
taal van zorgverleners en van ICT’ers. Je zoekt verbinding met andere projecten,
binnen en buiten Nictiz. Samen met meer technische collega’s ontwikkel je
informatiestandaarden, die softwareleveranciers gebruiken voor de ontwikkeling
van hun producten. Je werkt samen met professionals in het team
‘Informatiestandaarden’ en specifiek binnen het programma Medicatieoverdracht.
Functie-eisen
• afgeronde WO opleiding op het gebied zorg of informatiekunde;
• minimaal vijf jaar ervaring in zorg en ICT op het gebied van
informatieanalyse en het in kaart brengen van informatiebehoefte;
• kennis van en ervaring met informatiestandaarden in de zorg;
• kennis van en ervaring met informatiemodellering;
• kennis van met medicatieprocessen is een pre;
• kennis van terminologiestelsels in de zorg is een pre;
• je bent communicatief vaardig en klantgericht.
• je analyseert de informatiebehoefte van de zorggebruiker, zorgaanbieders
en leveranciers en vertaalt deze in een informatiestandaard
• je analyseert de informatiebehoefte van de zorggebruiker, zorgaanbieders
en leveranciers en vertaalt deze in een informatiestandaard;
• je adviseert betrokken partijen over het gebruik van informatiemodellen en
softwareleveranciers bij de implementatie van informatiestandaarden;
• je ondersteunt bij het toetsen van informatiesystemen op het voldoen aan
de standaarden (kwalificaties);
• overleggen met de business architect over de architectuur.

Wij bieden
• Een mooi, marktconform salaris
• Een jaarcontract voor 32-40 per week
• De mogelijkheid om per direct te starten
• Een gedreven en enthousiast team, dat goed samenwerkt en vol ambitie zit
• Ruimte om de eigen koers te bepalen en impact te hebben
• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals premievrij pensioen,
eindejaarsuitkering, korting op ziektekostenverzekering
• Een fijne werksfeer met ruimte voor reflectie
De sollicitatieprocedure
Met vragen over deze functie, kun je terecht bij Marijke van Geijn via
telefoonnummer 070 – 317 3400. Graag ontvangen we jouw sollicitatie voor 26
februari 2019 per e-mail via het adres werving@nictiz.nl en onder vermelding van
de functietitel.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.
Over Nictiz
Zorgverlening vindt steeds meer in een netwerk plaats. Een netwerk tussen patiënt,
zorgverlener, collega's en organisaties die onderzoek doen en bijdragen aan
kwaliteitsverbetering. Toepassing van moderne ICT-technieken in de zorg, e-health,
draagt bij aan de interactie tussen de partijen in zo'n netwerk. Nictiz is het
expertisecentrum e-health en helpt op verschillende manieren om deze
verbindingen mogelijk te maken. Zo doen we bij Nictiz onderzoek en zijn betrokken
bij grote landelijke e-health-programma’s. Ook volgen we trends in e-health en
duiden deze ten behoeve van landelijk beleid voor partijen, zoals het ministerie van
VWS, landelijke koepels en het Informatieberaad Zorg. We zijn ook partner in
landelijke programma’s gericht op informatie-uitwisseling in de zorg, zoals MedMij.
Om het uitwisselen van informatie mogelijk te maken, zijn informatiestandaarden
nodig. Nictiz ontwikkelt en beheert deze standaarden en adviseert over de
implementatie ervan. Deze informatiestandaarden en medische terminologie stellen
we ter beschikking via ons loket waar professionals die e-health-toepassingen
ontwikkelen ook terecht kunnen voor vragen en advies.
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