
 

 
 
 
 

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 Onderzoeker (M/V) 
 
Voorstelling onderzoeksteam 
 
Reeds verscheidene jaren richten de medewerkers van de Stichting Kankerregister zich op 
verschillende onderzoeksactiviteiten. Een belangrijk domein betreft de descriptieve epidemiologie 
waarbij de incidentie, trends en prevalentie van kanker evenals de overleving na diagnose in kaart 
worden gebracht. De evaluatie van de kwaliteit van zorg d.m.v. indicatoren, maakt een belangrijk 
deel uit van ons onderzoekswerk. Daarbij richt ons onderzoek zich steeds meer op specifieke 
aspecten zoals de impact van co-morbiditeit of socio-economische status op deze parameters, of 
de kwaliteit van leven voor kankerpatiënten na hun behandeling.  
 
De uitgebreide databank waarover het Kankerregister beschikt, vormt het uitgangspunt voor de 
projecten. Gedetailleerde bijkomende informatie wordt na koppeling bekomen uit complementaire 
administratieve of klinische databanken. 
 
In vele gevallen vinden de onderzoeksactiviteiten plaats in samenwerking met wetenschappelijke 
artsenverenigingen, het KCE, Sciensano, RIZIV, de Mutualiteiten, de Overheid, universiteiten... 
 
Voorstelling project:  
 
Onderzoek naar levenskwaliteit bij (ex-)kankerpatiënten aan de hand van een online 
bevragingssysteem en het Kankerregister, met een eerste focus op longkanker 
 
Om levenskwaliteit na een kankerdiagnose herhaaldelijk en efficiënt te kunnen meten, ontwikkelen 
we een (online) bevragingssysteem, om deze gegevens rechtstreeks te verzamelen bij de 
patiënten. In eerste instantie zal dit systeem gebruikt worden om gegevens te verzamelen bij (ex-
)kankerpatiënten met longkanker, één van de meest frequente kankers in Vlaanderen. Nadien zal 
dit systeem verder gebruikt worden om de levenskwaliteit na andere kankerdiagnoses efficiënt te 
onderzoeken. Deze gegevens zullen geanalyseerd worden om na te gaan wat de specifieke 
problemen en (zorg)noden zijn waar (ex-)kankerpatiënten mee kampen.  
De resultaten kunnen nadien gebruikt worden om eventuele noden  
in de oncologische zorg te identificeren, met als finaal doel om de  
levenskwaliteit na een kankerdiagnose te optimaliseren. 



 

 

 
 
 
Dit project is een samenwerking tussen de Stichting Kankerregister en Kom op tegen Kanker. 
 
Functiebeschrijving 
 
In het kader van dit onderzoeksproject zal je je voornamelijk bezighouden met de voorbereiding en 
uitwerking van het onderzoek (inclusief begeleiding van het online bevragingssysteem dat extern 
ontwikkeld zal worden), het verwerken van de verzamelde gegevens, het uitvoeren van analyses 
(programmatie) en het schrijven van rapporten en artikels.  
 
Takenpakket 
 
- Methodologie uitwerken   
- Ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van het online bevragingssysteem 
- Ontwikkeling vragenlijsten (longitudinaal) 
- Voorbereiding van de aanvraagdossiers in te dienen bij de Privacycommissie en de Ethische 

Comités van de betrokken ziekenhuizen in Vlaanderen 
- Opvolging van de dataverzameling 

 
Profiel 
 
Master in de klinische psychologie met ervaring in onderzoek naar levenskwaliteit van  
(ex-)kankerpatiënten of Master Sociale/medische wetenschappen met bijzondere interesse voor 
onderzoek naar levenskwaliteit. 
  
- Kennis van softwareprogramma’s voor het beheer van gegevensbanken en 

gegevensanalyses zoals bijvoorbeeld SAS, R 
- Kennis van MS office en outlook 
- Schrijven van  protocols, onderzoeksrapporten en wetenschappelijke artikels 
- Heldere rapportering, nauwkeurige en beknopte synthese van methoden, analyses en 

resultaten. 
- Georganiseerd, gestructureerd en nauwkeurig  
- Kennis van oncologie en epidemiologie vormen een meerwaarde 
- Goede kennis van Nederlands en Frans en wetenschappelijk Engels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Aanbod 
 
 

Een contract van bepaalde duur met mogelijkheid tot verlenging in functie van de duur van het 
project, aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, de mogelijkheid om thuis te werken, terugbetaling 
van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, opleidingsmogelijkheden,  aandacht voor welzijn 
op het werk. 

Een boeiend werk, team met diverse achtergronden in een organisatie met een aangename 
werksfeer. 

 
Interesse 
 
Stuur je CV en motivatiebrief tot 31 augustus 2018 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 

mailto:katia.emmerechts@kankerregister.org
http://www.kankerregister.org/
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