Specialist in de kijker
Prof. dr. Hompes is algemeen chirurg met als specialisatie oncologische heelkunde.
Sinds 2012 houdt prof. dr. Hompes consultatie in MCH, waar ze raadpleging oncologische
heelkunde doet en met name kleine ingrepen verricht voor huidtumoren en andere kleine
laesies.
Prof. dr. Daphne Hompes werd geboren en getogen in
Leuven. Ze studeerde geneeskunde aan de KU Leuven en
werd er vervolgens opgeleid tot algemeen chirurg.
Aansluitend was ze 2 jaren resident op de afdeling
Abdominale Heelkunde van UZ Leuven om een bijzondere
bekwaming in de Abdominale Chirurgie te behalen.
Van augustus 2009 tot en met februari 2012 werkte dokter
Hompes in het Nederlands Kanker-Instituut / Antoni van
Leeuwenhoek-ziekenhuis (NKI-AVL) te Amsterdam om verder
opgeleid te worden in de oncologische chirurgie, met als
focus cytoreductieve chirurgie & HIPEC, leverchirurgie voor
gemetastaseerde colorectale kanker en sarcomachirurgie.
In deze periode deed ze ook clinical research met als thema advanced colorectal cancer,
waarop ze in mei 2013 haar PhD behaalde aan de Universiteit van Amsterdam.
In februari 2012 keerde prof. dr. Hompes terug naar UZ Leuven als oncologisch chirurg. De
focus van haar werk ligt momenteel op sarcomachirurgie, kinderoncologische chirurgie en
cytoreductieve chirurgie. In oktober 2016 werd zij diensthoofd van de dienst Oncologische
Heelkunde in UZ Leuven. Bovendien is prof. dr. Hompes sinds december 2014 de
programmadirecteur van de Master Specialistische Geneeskunde voor alle arts-specialisten
in opleiding aan de KU Leuven.
Prof.dr.Daphne Hompes houdt consultatie in MCH Leuven op vrijdagnamiddag van 13.30
uur tot 16 uur.
U kan prof. dr.Hompes makkelijk bereiken voor advies:
daphne.hompes@uzleuven.be
Secretariaat Oncologische Heelkunde: 016/346831
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