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Welke radiotherapeut-oncologen 
komen ons team versterken? 

HollandPTC zoekt radiotherapeut-oncologen  
 

HollandPTC heeft vacatures voor radiotherapeut-
oncologen. 
 

Wat vragen wij 
Wij zijn op zoek naar proactieve en resultaatgerichte radio-
therapeut-oncologen met een flexibele instelling en goede 
communicatieve vaardigheden die goed in teamverband en 
projectmatig kunnen werken. Belangstelling voor of erva-
ring met protonentherapie strekt tot aanbeveling. 
 

Over HollandPTC  
Holland Protonen Therapie Centrum (PTC) is opgericht door 
het Erasmus MC, het LUMC en de TU Delft en vormt met 
deze centra een actief samenwerkingsverband op het ge-
bied van zorg, onderwijs en wetenschap. Ook zijn er samen-
werkingsverbanden met andere nationale en internationale 
radiotherapiecentra en protonencentra. HollandPTC beoogt 
zo het nationaal instituut voor protonentherapie in Neder-
land te worden met als overkoepelend doel om de klinische 
waarde van protonentherapie vast te stellen. 
 

HollandPTC is een zelfstandig poliklinisch centrum, geves-
tigd in Delft. Het centrum beschikt over twee protonen-
gantries met in-room CT, een behandelruimte voor de be-
straling van oogtumoren en een bunker met een protonen-
bundel speciaal voor research. Het centrum is verder uitge-
rust met moderne beeldvormende apparatuur: een dual-
energy CT, een 3T MRI en een PET/CT.  
 

De afdeling 

Er werken nu 14 radiotherapeut-oncologen bij HollandPTC. 
Een aantal hiervan is primair aangesteld bij HollandPTC, 

sommigen werken bij HollandPTC op basis van detachering 
vanuit Erasmus MC, LUMC of HMC. 
 

Functiebeschrijving 

Van de radiotherapeut-oncoloog wordt verwacht dat deze 
participeert in de patiëntenzorg. Onder de klinische taken 
valt onder andere het zien van nieuwe patiënten die verwe-
zen zijn, het deelnemen aan de (multidisciplinaire) patiënt-
besprekingen, het beoordelen van protonenplannen en het 
deelnemen aan het avond- en dienstenrooster van 

HollandPTC. De klinische werkzaamheden zullen voorts in 
het teken staan van de projectmatige voorbereiding per 
aandachtsgebied voor behandelingen met protonenthera-
pie in HollandPTC.  
 

Wat bieden wij 
Het betreft een functie van 32-40 uur per week (0.8-1.0 fte) 
voor de duur van 2 jaar, met uitzicht op een vaste aanstel-
ling. Het bruto maandsalaris en de arbeidsvoorwaarden zijn 
conform de schaal geldend voor universitair medisch speci-
alisten (UMS) van de CAO Universitair Medische Centra.  
Tevens geldt 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering 
en een functiegebonden budget van € 6.121, = per jaar. 
 

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag 
is een voorwaarde voor aanstelling. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Reageren 

Mocht je naar aanleiding van deze vacature nog vragen 
hebben, neem dan contact op met dr. Yvonne Klaver via 
y.klaver@HollandPTC.nl of met prof. dr. Marco van Vulpen 
via m.van.vulpen@hollandptc.nl, of het secretariaat van 
HollandPTC via 088-5018800. 
 

Je motivatiebrief met CV ontvangen wij graag voor  
24 september a.s. Je kunt deze richten aan HollandPTC via  
HR@hollandptc.nl onder vermelding van “vacature radio-
therapeut-oncoloog”.  
 

Ook collega’s die op korte termijn hun opleiding tot  
radiotherapeut-oncoloog afronden worden uitgenodigd te 
solliciteren.  
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op 
prijs gesteld. 

De missie van HollandPTC is patiënten de beste pro-
tonentherapie te geven die er op dit moment voor 
ze is, in een veilige en gastvrije omgeving waar ze 
zorgzaam en zorgvuldig behandeld worden.  

Daarnaast is het onze opdracht de toegevoegde 
waarde van protonentherapie aan te tonen in sa-
menwerking met de nationale en internationale ra-
diotherapeutische en oncologische gemeenschap. 
We doen dit vanuit de ambitie een vooraanstaand 
instituut te worden voor therapie en wetenschap-
pelijk onderzoek. Onze kernwaarden zijn: zorgzaam 
& zorgvuldig, verbindend & energiek, professioneel 
& innovatief. 
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