
 

 

 

 

De Europa Ziekenhuizen zijn op zoek naar een  

 
 

MEDISCH FYSICUS (V/M) 
voor de dienst Radiotherapie 

van de site St-Elisabeth 
  

 

De Europa Ziekenhuizen vormen een belangrijk privé-ziekenhuis in het Brusselse. 

We zijn een competitieve dienst met 2 lineaire versnellers (die binnen 2 jaar vervangen zullen 

worden), een PET-CT-simulator, Raystation TPS (3DCRT, IMRT en mArc), Mosaiq datamanagement 

systeem en HDR- en LDR-brachytherapie (Oncentra  en Variseed). De fysicaploeg bestaat verder 

uit 2 ervaren fysici en 1 dosimetrist. 

Onze dienst is ISO 9001 gecertifieerd sinds 2014. 

 

Taken 

o Het standaard takenpakket van een fysicus (maken van behandelingsplannen, klaarmaken 

van het behandelingsplan in Mosaiq, patiënt-georiënteerde QA, kwaliteitscontrole van de 

toestellen,…)  wordt in beurtrol verdeeld binnen de fysicaploeg 

o Daarnaast krijg je de mogelijkheid je specifiek te verdiepen in bepaalde systemen en/of 

behandelingstechnieken 

o Er wordt ook een belangrijke inbreng verwacht voor het verder uitbouwen en in stand 

houden van het quality management systeem, onder begeleiding van de 

kwaliteitsmanager 

o Je wil ook meedenken aan de uitbouw van de dienst,  en het optimaliseren en verder 

ontwikkelen van de behandelingstechnieken en kwaliteitsborgingssystemen 
 

Je profiel 

o Je bezit een erkenning als stralingsdeskundige in het domein van de radiotherapie of je 

voldoet aan de voorwaarden om deze erkenning te bekomen. 

o Kandidaten die een opleiding tot medisch fysicus radiotherapie hebben aangevangen en 

die momenteel stage lopen of die een stage gaan beginnen kunnen ook solliciteren. In dit 

geval zal voor de duur van de stage een tijdelijk contract aangeboden worden. Bij het 

succesvol beëindigen van de stage en na een positieve evaluatie kan een contract van 

onbepaalde duur worden aangeboden. 

o Je bent stressbestendig, gemotiveerd, flexibel, betrouwbaar en werkt nauwgezet. 

o Je bent een teamplayer , die zich goed kan integreren in de groep van fysici, artsen en 

RTT’s. 

o Je hebt een handigheid met programmeertalen (bv. scripting in TPS) of bent bereid deze 

te ontwikkelen. 

o Verder heb je voldoende technisch inzicht om bij pannes of dagdagelijkse problemen op 

de bestralingstoestellen een eerste diagnose te stellen en als contactpersoon op te treden 

met de technische diensten van onze leveranciers. 
 

 

 



 

 

 

 

Aanbod 

Wij bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur aan in een modern en kwalitatief 

hoogstaand ziekenhuis. Je geniet van voordeeltarieven bij zorgverlening en een bedrijfsrestaurant 

aan interessante prijzen. Je krijgt on-the-job training en begeleiding door deskundige mentoren, 

waar nodig aangevuld door opleiding bij onze leveranciers. Verder wordt de mogelijkheid 

geboden tot het volgen van opleidingen en bijwonen van congressen (bv. ESTRO) 

 

 

Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à : 

Dominique Ysebaert, HR Business Partner, d.ysebaert@cdle.be 

 

 

Voor meer informatie contacteer Alex Rijnders, hoofdfysicus, a.rijnders@euzh.be, 02 614 2542. 
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