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Koos van der Hoeven schetst
de contouren van oncologie 3.0
DRS. FRANK VAN WIJCK, WETENSCHAPSJOURNALIST

Prof. dr. ir. Koos van der Hoeven is per 1 januari 2017 hoogleraar Medische Oncologie aan de
Radboud Universiteit/Radboudumc te Nijmegen en sprak op 11 mei jl. zijn oratie uit. Hij is bij
het Radboudumc hoofd van de afdeling Medische Oncologie, opleider, medevoorzitter van het
Centrum voor Oncologie en hoofd a.i. Kinderoncologie. Als hoogleraar zet hij zich in voor de
introductie van nieuwe behandelingen tegen kanker, het stimuleren van onderzoek naar voorspellende tests voor effectiviteit van kostbare behandelingen, en het moderniseren van onderwijs
en opleiding in de oncologie. Ook wil hij de regionale samenwerking op het gebied van de
oncologie proberen te optimaliseren.
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