
 

 

 

 

Dienst 

De dienst radiotherapie verzorgt de bestralingstherapie bij oncologische patiënten. Zowel het 

klinisch onderzoek van de patiënten in behandeling, de bestralingsplanning, de lokalisatie als de 

bestraling zelf worden binnen de dienst verzekerd. 

De dienst beschikt over 2 nieuwe, volledig uitgeruste lineaire versnellers en behandelt een 1000-tal 

patiënten per jaar. 

 

Functie 

 Als fysicus op de dienst radiotherapie ben je medeverantwoordelijk voor het beheren van de 

therapeutische toepassingen van ioniserende stralen.  

 Je bewaakt mee de veiligheidsaspecten en de technische kwaliteit van de toestellen en 

apparatuur van de dienst radiotherapie. Teneinde een doeltreffende en veilige straling-therapie 

aan de patiënt te verzekeren en dit volgens de geldende wettelijke bepalingen. 

 Je staat in voor het opstellen en de supervisie van radiotherapeutische behandelplannen  

 Je maakt deel uit van een multidisciplinair team waarin je samen met de geneesheren, collegae 

fysici, dosimetristen en verpleegkundigen instaat voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan 

de patiënt. 

 Je implementeert innovatieve technieken om de kwaliteitsvolle zorg op de dienst te 

optimaliseren of te verbeteren. 

 Je staat mee in voor de permanentie tijdens de openingsuren van de dienst. 

 

Profiel 

 Je bent master in de ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, fysica, chemie of 

een in België gelijkwaardig erkend diploma conform KB van 23/10/1997 art 51.3.3. 

 Je bent erkend stralingsdeskundige in de radiotherapie. 

 Je hebt interesse in relevante nieuwe technieken. 

 Je hebt zin voor organisatie, dynamiek en creativiteit. 
 Je voelt je thuis in een sterk geïnformatiseerde afdeling. 
 Je onderschrijft onze OSKAR-kernwaarden - openheid, samenwerken, kwaliteit, ambitie en 

respect - die de bouwstenen of het DNA van ons ziekenhuis vormen en waarmee we het 

verschil willen maken, in het belang van het welzijn van de patiënt. 

Contractvoorwaarden 

 Contract onbepaalde duur. 
 Minstens 80% tewerkstelling. 
 Indiensttreding najaar 2021. 

Interesse? 

Solliciteer vóór 31/8/2021 online via www.azsintmaarten.be, ga naar “werken bij” en dan naar 

“vacatures”. 

Meer weten over de inhoud van deze functie? 

Neem telefonisch contact met Ann Coelmont op 015.89.14.21 (rechtstreeks) of via secretariaat op 

015.89.29.80 
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Radiotherapie 

 


