De Stichting Kankerregister, gevestigd in hartje Brussel, is een dynamische organisatie die instaat
voor de verzameling, de kwaliteitscontrole, de verwerking en de analyse van de
kankerregistratiegegevens.
Om het onderzoeksteam te versterken zijn we op zoek naar

Ervaren Data Analist (V/M/X)
Voorstelling onderzoeksteam
Reeds verscheidene jaren richten de medewerkers van de Stichting Kankerregister zich op
verschillende onderzoeksactiviteiten. Een belangrijk domein betreft de descriptieve epidemiologie
waarbij de incidentie, trends en prevalentie van kanker evenals de overleving na diagnose in kaart
worden gebracht. De evaluatie van de kwaliteit van zorg d.m.v. indicatoren, maakt een belangrijk
deel uit van ons onderzoekswerk. Bovendien richt ons onderzoek zich steeds meer op specifieke
aspecten zoals de impact van co-morbiditeit of socio-economische status op de berekende
parameters, of de kwaliteit van leven voor kankerpatiënten na hun behandeling.
De uitgebreide databank waarover het Kankerregister beschikt, vormt het uitgangspunt voor de
projecten. Gedetailleerde bijkomende informatie wordt na koppeling bekomen uit complementaire
administratieve of klinische databanken.
In vele gevallen vinden de onderzoeksactiviteiten plaats in samenwerking met wetenschappelijke
artsenverenigingen, het KCE, Sciensano, RIZIV, de Mutualiteiten, de Overheid, universiteiten...

Functiebeschrijving
-

Het koppelen van onze databank aan externe databanken en het uitvoeren van datacleaning. Inhoudelijke expertise op gebied van databeheer en specifiek project-databeheer.
Inconsistenties opsporen in de (project-specifieke) databanken en corrigeren. Nagaan van
de volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens, datavalidatie. Waar mogelijk
automatiseringen/algoritmen uitwerken om inconsistenties recht te zetten.

-

Opvolgen van, meewerken aan en realiseren van onderzoeksprojecten
o Ontwikkelen van onderzoeksprotocollen, met duidelijke doelstelling en
methodologie. Voor kwaliteitsindicatoren betekent dit het uitwerken van flowcharts
om proces-, structuur- en uitkomstindicatoren te meten.
o Uitwerken van de analyses, in overeenstemming met het onderzoeksprotocol.
o Kritisch beoordelen van de resultaten. Methode, analyses en resultaten helder en
op een wetenschappelijke manier kunnen samenvatten in het Engels.

-

Meewerken aan de ontwikkeling en implementatie van de werkprocessen. Openstaan voor
permanente vorming: bijhouden van wetenschappelijke ontwikkelingen binnen je domein van
onderzoeksactiviteit op het Kankerregister, aanvullende cursussen en training op gebied van
je expertise.

Profiel
-

Opleiding in de Biomedische Wetenschappen, Paramedische wetenschappen, Public Health,
Toegepaste Wetenschappen, Sociale wetenschappen of Bio-Ingenieurswetenschappen met
significante ervaring in (gezondheids)gegevensbeheer van minstens 5 jaar.

-

Kennis van softwareprogramma’s voor het beheer van gegevensbanken en
gegevensanalyses zoals bijvoorbeeld SAS, R.
Kennis van MS office.
Ervaring in projectmatig wetenschappelijk onderzoek. Bewezen ondersteunende expertise
voor onderzoeksactiviteiten: het (mee)schrijven aan onderzoeksrapporten en
wetenschappelijke artikels.
Georganiseerd, gestructureerd en nauwkeurig in het uitvoeren van taken.
Kennis van oncologie, kankerregistratie, biostatistiek en epidemiologie vormen een
meerwaarde.
Kennis van classificatie-, codeer- en koppelingssystemen die worden gebruikt in databanken
voor de gezondheidszorg is een meerwaarde.
Goede kennis van Nederlands en Frans en wetenschappelijk Engels

-

-

Wij bieden:

-

Een contract van onbepaalde duur, aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, de mogelijkheid
van thuis uit te werken, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een
ruime keuze aan te volgen opleidingen, aandacht voor welzijn op het werk.
Een boeiend en stimulerend werk, collega's met diverse achtergronden (artsen, bio-medici,
statistici, bio-ingenieurs ...) in een organisatie met een aangename werksfeer.

Hebt u interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief via e-mail naar Katia Emmerechts, Administratief Directeur,
recruitment@kankerregister.org
Je kunt voor meer informatie ook terecht bij bovenvermelde contactpersoon op het nummer
02/250.10.10
www.kankerregister.org

