Kracht van kennis, kracht van leven

Instituut Verbeeten is een specialistisch ziekenhuis waar topklinische zorg wordt geleverd
op het gebied van Radiotherapie en Nucleaire Geneeskunde. De groep radiotherapeuten is
georganiseerd in het Medisch Specialistisch Bedrijf Helios Radiotherapie BV, en bestaat uit
16 radiotherapeut-oncologen, 2 physician assistants in opleiding en 1 algemeen arts. Zij
wordt in het Instituut ondersteund door o.a. 6 klinisch fysici, 4 nucleair geneeskundigen
en ruim 250 andere medewerkers.
Het instituut beschikt over 8 lineaire versnellers, waarvan alle met cone-beam CT, 2 CTscanners en 1 PET-CT scanner. In 2022 start een vervangingsprogramma waarna online
adaptieve radiotherapie mogelijk wordt. In 2022 verwachten we bijna 5000 patiënten te
zien. Het verzorgingsgebied, met meer dan 1 miljoen inwoners, strekt zich uit van Westtot Noordoost Brabant. Met de ziekenhuizen in dit gebied bestaat een intensieve
samenwerking. Patiënten worden bestraald op 3 locaties in Tilburg, Breda en ‘s
Hertogenbosch. In Uden en Gorinchem is een polikliniek ingericht. In alle ziekenhuizen
wordt geparticipeerd in de multidisciplinaire oncologiebesprekingen.
Vanwege uitbreiding van de praktijk heeft Helios Radiotherapie B.V. plaats voor een

radiotherapeut-oncoloog

(m/v)

Wat bieden wij?
Helios Radiotherapie B.V. heeft regionaal een centrale rol in de oncologische zorg. Door
actieve participatie in de ziekenhuizen in de wijde regio wordt hieraan vormgegeven.
Radiotherapie wordt in alle facetten en op alle aandachtsgebieden uitgeoefend met stateof-the-art technieken (VMAT, stereotaxie, adaptieve radiotherapie, online IGRT,
oppervlaktescanning, brachytherapie, hyperthermie). Binnen Instituut Verbeeten heeft
Helios Radiotherapie B.V. een centrale positie en wordt er actief geparticipeerd in het
management/bestuur.
Wat vragen wij?
 Ambitie
 Discipline
 Inlevingsvermogen
 Affiniteit met implementatie van nieuwe radiotherapietechnieken
 Een collega die kwaliteit van werken hoog in het vaandel heeft
 Bereidheid te werken op de locaties Tilburg, Breda en ’s-Hertogenbosch, Uden en
Gorinchem
 Geregistreerd radiotherapeut-oncoloog of een AIOS die binnen afzienbare tijd de
opleiding afrondt
Er zal in beginsel een contract worden aangeboden volgens de AMS voor de duur van één
jaar.
Interesse?
Uw sollicitatiebrief met curriculum vitae kunt u tot 20 januari 2022 richten aan Mw. C.
Broeders, manager Helios Radiotherapie BV (e-mail broeders.c@bvi.nl of Postbus 90120,
5000 LA, Tilburg). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mw. C. Broeders,
of één van de andere radiotherapeuten, allen bereikbaar via telefoonnummer (013) 594
77 69. Indien u solliciteert, dient u er rekening mee te houden dat sollicitatiegesprekken
gevoerd zullen gaan worden op woensdag 2 februari; indien van toepassing ontvangt u
uiterlijk op donderdag 27 januari een uitnodiging voor een gesprek.

