
 

 
 
 
 
De Stichting Kankerregister, gevestigd in hartje Brussel, is een dynamische organisatie die 

instaat voor de verzameling, de kwaliteitscontrole, 
de verwerking en de analyse van de kankerregistratiegegevens. 

 
Om het onderzoeksteam te versterken zijn we op zoek naar  
 

een Senior Onderzoeker (M/V) 
 
Voorstelling onderzoeksteam 
 
Reeds verscheidene jaren richten de medewerkers van de Stichting Kankerregister zich op 
onderzoeksactiviteiten op het gebied van descriptieve epidemiologie waarbij het voorkomen van 
kanker en de overleving na diagnose in kaart worden gebracht. Daarbij richt dit onderzoek zich 
steeds meer op specifieke aspecten zoals de impact van comorbiditeiten of socio-economische 
status op deze parameters, of de kwaliteit van leven voor kankerpatiënten na hun behandeling. 
Naast deze projecten maakt ook de evaluatie van de kwaliteit van zorg een belangrijk deel uit van 
het onderzoekswerk op de Stichting Kankerregister. In vele gevallen vinden de 
onderzoeksactiviteiten plaats in samenwerking met universitaire- en andere partners. 
 
Bij de uitwerking van deze onderzoeksprojecten vormt de uitgebreide databank waarover het 
Kankerregister beschikt het belangrijkste uitgangspunt. Daarnaast wordt gedetailleerde 
bijkomende informatie na koppeling bekomen uit complementaire administratieve of klinische 
databanken. 
 
Functiebeschrijving 
 
Als senior onderzoeker zal uw taak voornamelijk bestaan uit het ontwikkelen, uitvoeren en 
begeleiden van onderzoeksprojecten waarbij u gebruik maakt van “real-world” populatie-
gebaseerde gegevens. U volgt de recente ontwikkelingen in de algemene oncologie, 
kwaliteitsindicatoren in de oncologie, descriptieve epidemiologie, etc. Klinisch, epidemiologisch en 
translationeel onderzoek wordt gecombineerd en een project kan zowel volledig intern als in 
samenwerking met externe partners verlopen. Gezien het belang van multidisciplinariteit worden 
daarbij waar nodig experten binnen specifieke domeinen geconsulteerd. De mogelijkheid bestaat 
dat u thesis- of doctoraatsstudenten superviseert en begeleidt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Takenpakket 
 
• Verantwoordelijk voor de realisatie van projecten door andere onderzoekers (o.a. artsen, 

data analisten en statistici) te coachen en te begeleiden 
• Methodologische ondersteuning bieden aan andere onderzoekers 
• Ontwikkeling van onderzoeksprotocols  
• Het uitschrijven van de aanvragen voor financiering van bepaalde onderzoeksprojecten  
• Het schrijven van wetenschappelijke artikels 
• Schriftelijke en mondelinge communicatie over de resultaten van het onderzoek 
 
Profiel 
 
PhD (arts, medische wetenschappen, biomedische wetenschappen, …) met medisch-biologische 
achtergrond/kennis en ervaring in klinisch en/of translationeel oncologisch onderzoek. Een 
basiskennis van epidemiologie en statistiek of gelijkwaardig door ervaring. 
 
Ervaring met onderzoeksactiviteiten, het schrijven van onderzoeksprotocols, onderzoeksprojecten 
en wetenschappelijke artikels is noodzakelijk. 
 
Teamspeler met goede communicatievaardigheden en didactisch aangelegd.  
Grote verantwoordelijkheid naar projectmanagement en coaching van medewerkers in hun taken 
voor de uitvoering van de onderzoeksprojecten. 
Gedreven en gemotiveerde persoonlijkheid. 
Goede kennis van het wetenschappelijk Engels (schriftelijk en mondeling), is naast het Nederlands 
en het Frans noodzakelijk. 
 
Een basiskennis van SAS en/of R is een pluspunt. 
 
Wij bieden 
 
Een voltijds contract.  
Een salaris met extralegale voordelen aangepast aan de functie en de aanwezige capaciteiten. 
Een motiverende functie in een jong en dynamisch team met ruimte voor contact en initiatief. 
 
Interesse 
 
Stuur je CV en motivatiebrief via e-mail naar Katia Emmerechts, Administratief Directeur, 
katia.emmerechts@kankerregister.org  
 
Je kunt voor meer informatie ook terecht Mevrouw Katia Emmerechts: 02/250.10.10  
www.kankerregister.org 
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