GZA Ziekenhuizen maakt deel uit van het Iridium Kankernetwerk, één van de grootste ziekenhuisoverschrijdende oncologische netwerken in
Vlaanderen. Het oncologisch centrum van GZA Ziekenhuizen beschikt over twee verpleegafdelingen oncologie met in totaal 54 bedden en een
oncologisch dagziekenhuis met 30 ambulante bedden. Per dag worden in deze laatste meer dan 70 patiënten behandeld. Op de consultatie
gebeuren jaarlijks meer dan 12.000 raadplegingen. De afdeling medische oncologie beschikt over vier medisch oncologen en drie consulenten
medische oncologie van de partnerziekenhuizen.
Het oncologisch centrum behelst eveneens een afdeling oncologische research, bestaande uit Clinical Trials Oncology (CTO) en de Translational
Cancer Research Unit (TCRU). CTO, met negen datanurses, opent jaarlijks een veertigtal nieuwe studies, waaronder fase 1 onderzoek. Sinds 2013
beschikt CTO over een ISO 9001 kwaliteitslabel. De TCRU voert voornamelijk kankeronderzoek naar de moleculaire karakterisering van circule
rende tumorcellen en celvrij DNA in bloed van patiënten met kanker.
Het oncologisch centrum van GZA Ziekenhuizen zoekt voor campus Sint-Augustinus een (m/v):

Arts-specialist medische oncologie VOLTIJDS
Jobinhoud

Interesse?

• De klinische zorg over patiënten met een oncologische
pathologie

Graag cv en motivatiebrief voor 15 december 2016 aan:

• Verantwoordelijk voor de toediening van antitumorale medi
catie in alle deelgebieden van de oncologie met bijzondere
aandacht voor de diverse medische problemen en eventuele
interacties van de patiënt

• Dr. Ph. Huget, Diensthoofd oncologisch centrum,
philippe.huget@gza.be

• Subspecialisatie in een deeldomein behoort tot de mogelijkheden
• Deelname aan wekelijkse multidisciplinaire oncologische
overlegmomenten.

Vereisten
• Diploma van arts en erkenning als arts-specialist in de medische
oncologie of artsen in hun laatste jaar opleiding in de medische
oncologie;

• Dr. E. Wauters, Afgevaardigd bestuurder, etienne.wauters@gza.be

of p/a GasthuisZusters Antwerpen Oosterveldlaan 22, 2610 Wilrijk
t.a.v. Dr. Wauters
Voor bijkomende informatie over deze betrekking kunt u zich wenden
tot dr. Ph. Huget, diensthoofd oncologisch centrum GZA of tot dr. A.
Rutten, afdelingshoofd medische oncologie (tel. 03 443 37 37).
Surf voor al onze vacatures naar: www.werkenbijgza.be

• Lidmaatschap van BSMO, ESMO en ASCO zijn aanbevolen;
Vind ons op Facebook: Gasthuiszusters Antwerpen
ZORG MET GOESTING EN EEN GLIMLACH
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