
De Stichting Kankerregister is een jonge organisatie die zich bezighoudt 

met de verzameling, de kwaliteitscontrole, de verwerking en de analyse van 

de kankerregistratiegegevens.  

 

 

Zin om jouw wetenschappelijke en organisatorische kwaliteiten in te zetten binnen een 

inspirerende omgeving met grote maatschappelijke relevantie? 

 

De Stichting Kankerregister is op zoek naar een  

Projectmedewerker voor het departement Screening (M/V/X) 

 

Het departement Screening 

Sinds juni 2010 kreeg de Stichting de bijkomende opdracht om ook anatomo-pathologische 

testresultaten in het kader van vroegtijdige opsporing van baarmoederhals-, borst- en 

dikkedarmkanker te verzamelen. Een centraal Cyto-histopathologie register werd gecreëerd.  

De opzet en het beheer hiervan gebeurt door het departement Screening van de Stichting 

Kankerregister. In nauwe samenwerking met de screeningsorganisaties in ons land, staat dit 

departement tevens in voor de kwaliteitsevaluatie van de screeningsprogramma’s en biedt zij 

ondersteuning bij de organisatie ervan. 

 

Jouw takenpakket 

In het kader van de screeningsprogramma’s naar kanker: 

 

❑ vertrouwd worden met geldende Europese richtlijnen rond preventie en screening naar kanker 

en de organisatie van kankerpreventieprogramma’s in België. 

❑ op de hoogte blijven van wijzigingen in wetgeving en richtlijnen rond screening en privacy, en 

in voorkomend geval voorbereiden van machtigingsaanvragen bij het 

InformatieVeiligheidsComité 

❑ berekenen, valideren en rapporteren van kwaliteitsindicatoren nodig voor de evaluatie van 

screeningsprogramma’s. 

❑ vertegenwoordiging van de Stichting Kankerregister in werkgroepen/meetings in kader van de 

bevolkingsonderzoeken. 

❑ bijdragen aan onderzoeksprojecten gelinkt aan vroegtijdige opsporing van kanker. 

 

In het kader van het beheer van het Cyto-histopathologie register: 

 

❑ contacten leggen met de verschillende bronnen die gegevens aanleveren. 

❑ beheer en verwerking van de aangeleverde registraties die afkomstig zijn van de laboratoria 

voor anatomo-pathologie.  

❑ classificatie en codering van de registraties conform de geldende richtlijnen. 

❑ verificatie van de volledigheid en de nauwkeurigheid van de gegevens.  

❑ uitvoering van de kwaliteitscontrole van de registraties en het voorbereiden van feedback naar 

de bronnen. 

 

Dit alles in nauwe samenwerking met jouw collega’s van het team Preventie en adviserende 

interne en externe experten. 

 

 



 

 

Jouw profiel 

❑ Voor deze functie zoeken we een gedreven master in de wetenschappen en/of PhD, bij 

voorkeur in de Biomedische Wetenschappen, Biologie of Bio-ingenieur. Enige ervaring in het 

beheer van wetenschappelijke projecten vormt daarbij een meerwaarde. 

❑ Je neemt graag zelfstandig een project in handen en beschikt over een goed ontwikkeld 

organisatorisch vermogen. Bij het uitvoeren van je taken weet je hoofd- en bijzaken van elkaar 

te onderscheiden, en behoud je steeds het overzicht. Je houdt van orde en nauwkeurigheid, 

maar verliest daarbij de essentie niet uit het oog. 

 

❑ Je beschikt over uitstekende mondelingen en schriftelijke communicatieve vaardigheden. Je 

slaagt erin om de resultaten van jouw werk te rapporteren voor zowel een wetenschappelijk als 

een breder publiek. 

 
❑ Je vertegenwoordigt het Kankerregister bij externe vergaderingen en werkgroepen. Daarbij 

schrik je niet terug voor onderhandelingen, en stel je je van nature diplomatisch op.  

 

❑ Je hecht belang aan de maatschappelijke relevantie van je job, en hebt interesse in oncologie, 

registratie en/of epidemiologie. Kennis van deze domeinen, of kennis van classificatiesystemen 

vormt een pluspunt. 

 
❑ Je hebt een goede kennis van het Nederlands en minimum een basiskennis van het Frans 

(schriftelijk en mondeling).  

❑ Je hebt een goede kennis van courante PC toepassingen zoals word, powerpoint, excel,… 

Kennis van SAS vormt een pluspunt. 

 

Wij bieden 

❑ Een contract van onbepaalde duur, aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, groepsverzekering, 

de mogelijkheid om thuis te werken, terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar 

vervoer of met de fiets, 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 naar Mevr. Katia Emmerechts, Administratief Directeur, en Mevr. 

Harlinde De Schutter, Stafmedewerker Directie, via recruitment@kankerregister.org. 

Bijkomende informatie is ook telefonisch te verkrijgen bij bovenstaande contactpersonen, via 

02/250 10 10.  

www.kankerregister.org 
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http://www.kankerregister.org/

