
 
 
 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS GROENINGE – KORTRIJK 

Het Kortrijkse fusieziekenhuis az groeninge is het eerste niet-universitair ziekenhuis in Vlaanderen dat een JCI-
accreditering heeft verkregen (1065 bedden). Bijna 3000 medewerkers en 270 artsen uit de regio werken sinds de fusie 

samen aan de uitbouw van een multidisciplinaire zorg waarbij de patiënt centraal staat.  

Het oncologisch centrum van het az groeninge heeft een vacature voor een: 
 
 

GENEESHEER-SPECIALIST IN DE MEDISCHE ONCOLOGIE (m/v)  
 
 

 

 

Het profiel: 

Wij zoeken tegen 1 januari 2020 een enthousiaste medisch oncoloog met uitstekende communicatieve eigenschappen 
die werken in teamverband vanzelfsprekend vindt. Je beschikt over wetenschappelijke belangstelling en je bent 
overtuigd van het belang deel te nemen in wetenschappelijk onderzoek en trials. 
 
 

Functie omschrijving: 

De medisch oncoloog zal werkzaam zijn binnen de artsenassociatie van het Oncologisch Centrum az groeninge Kortrijk. 
In deze artsenassociatie zijn 6 stafleden radiotherapie-oncologie, 3 stafleden medische oncologie, 2 stafleden 
hematologie en 3 consulenten hematologie/oncologie werkzaam. 
 
Het Kanker Centrum Kortrijk (de multidisciplinaire Divisie Oncologie) van az groeninge is een geaccrediteerd “OECI-
designated Clinical Cancer Centre”. az groeninge maakt deel uit van het E17 netwerk en het VZN UZ Leuven. 
De klinische opdracht omhelst zowel een ambulante behandeling- en raadplegingactiviteit, als de  observatie en 
behandeling van gehospitaliseerde patiënten. Het zal steeds tot de primaire opdracht van de medisch oncoloog behoren 
een kwalitatief hoogstaande en vriendelijke patiëntenzorg aan te bieden. De kandidaat neemt deel aan het 
wachtsysteem. 
 
 

Vereisten: 

- Diploma van arts en erkenning (+ accreditatie) als arts-specialist in de medische oncologie 
- Belangstelling voor klinisch toegepast onderzoek 
- Lidmaatschap van relevante beroepsverenigingen zoals BSMO, ESMO of ASCO zijn aanbevolen 
- De voorgestelde startdatum 1 januari 2020 is bespreekbaar. Artsen in hun laatste en voorlaatste jaar opleiding in de 
Medische Oncologie, artsen die nog een studieverblijf in het buitenland plannen en collega’s die een opzegtermijn 
moeten respecteren kunnen eveneens kandideren.  
- Naast kennis van het Nederlands zijn actieve kennis van de 2e landstaal (Frans) en het Engels eveneens een vereiste. 
- Interesse in het subspecialisme senologie kan een meerwaarde vormen. 
 
 

Schriftelijke sollicitatie, samen met een volledig curriculum vitae, wordt verwacht vóór 01/04/2019 
en dient gericht te worden aan: 

− de voorzitter raad van beheer, dhr. Ph. DE COENE, 
p/a az groeninge, campus kennedylaan, President Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk 

− de CEO, mevrouw I. BUYSE, 
p/a az groeninge, campus kennedylaan, President Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk 

− de medisch directeur, dr. S. VANDERSCHUEREN, 
p/a az groeninge, campus kennedylaan, President Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk 

− het diensthoofd medische oncologie – hematologie, dr. K. VAN EYGEN  
p/a az groeninge, campus kennedylaan, President Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk 

 
 

Verdere informatie kan bekomen worden bij: 

− de medisch oncologen dr. Marleen Borms, dr. Philip Debruyne en dr. Marianne Hanssens 
p/a campus kennedylaan, President Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk - tel. 056/63.39.00 of 

oncologisch.centrum@azgroeninge.be 


