
Ben jij het enthousiaste 

expertteamlid waar wij 

naar op zoek zijn? 

 

 

 

PRISMA-RT is de vereniging waarbinnen 17 radiotherapie afdelingen en instituten zich verenigen om 

de radiotherapeutische zorg nóg verder te kunnen verbeteren. De passie voor het verbeteren van de 

radiotherapeutische zorg is dan ook een belangrijke drijfveer voor het bestuur en het expertteam van 

PRISMA-RT, waardoor zij zich blijven inzetten voor dit goede doel.  

Werk jij bij een van de bij ons aangesloten instituten? Zet jij je graag in voor het verbeteren van de 

radiotherapeutische zorg? Vind je het leuk om nauw samen te werken met ervaren 

kwaliteitsmanagement collega’s van andere instituten? Past het bij jou om met al onze leden te 

kunnen verbinden en kun je onderwerpen vanuit meerdere perspectieven belichten? Dan zijn wij op 

zoek naar jou!  

 

Het expertteam 

Het expertteam van PRISMA-RT komt ongeveer 6x per jaar samen, inclusief 1 algemene 

ledenvergadering en 1 scholingsdag. De vergaderingen worden afwisselend in Delft en Den Bosch 

georganiseerd en duren ongeveer 4 uur. Het expertteam is onder andere verantwoordelijk voor het 

organiseren van de scholingsdag en het signaleren van ontwikkelingen (binnen en buiten de 

radiotherapiebranche) welke interessant kunnen zijn voor de leden. Hiervoor heeft het expertteam 

verschillende (internationale) kanalen, contacten en informatiebronnen. De benchmarkdatabase is 

een van deze informatiebronnen. 

De benchmarkdatabase wordt door het expertteam bijgehouden en de verzamelde data wordt op 

thema geanalyseerd door het expertteam. Voor het verzamelen van informatie over interessante 

thema’s of invulling van de analyseresultaten werk je als expertteamlid nauw samen met de leden.  

 

Ben jij de persoon die wij zoeken? 

Lijkt het jou leuk om toe te treden tot het expertteam? Stel je dan kandidaat door een mail te sturen 

aan Petra Reijnders – Thijssen via info@prisma-rt.nl. Stuur in deze mail een korte motivatie mee, zodat 

deze gedeeld kan worden met de leden wanneer er een stemming noodzakelijk is.  

Weet je nog niet zeker of je wilt reageren? 

Het expertteam staat er altijd voor open om jouw vragen te beantwoorden. Jouw vragen kun je ook 

sturen naar info@prisma-rt.nl.  

Het huishoudelijk reglement beschrijft ook hoe het expertteam te werk gaat in artikel 7 en 8. Mocht 

je meer informatie willen over hoe het expertteam werkt, kun je deze ook raadplegen. Je kunt het 

reglement vinden via het ledendeel van de website https://www.prisma-rt.nl/statuten/. 
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