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Functie 
Als AIOS Klinische Fysica word je gedurende een opleiding van 4 jaar opgeleid tot klinisch 
fysicus met als subspecialisme algemene klinische fysica. Ga jij deze uitdaging met ons 
aan? 
 
Je draagt ziekenhuisbreed zorg voor ondersteuning en beleid rond medische technologie ter 
bevordering van de kwaliteit, doelmatigheid en veiligheid van de patiëntenzorg. Dit betreft de 
zorg voor innovatie, gebruik, onderhoud en beschikbaarheid van medische technologie over 
het gehele spectrum, inclusief de daaraan gerelateerde ICT, (steriele) medische 
hulpmiddelen, (actieve) implantaten en de eventuele instructie aan gebruikers. Op de 
website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica is meer informatie over dit 
vakgebied te vinden. 
 
Tijdens de opleiding participeer je in diverse projecten en lever je een actieve bijdrage aan 
het efficiënt en veilig gebruik van medische technologie en klinische ICT-voorzieningen. Door 
mee te draaien in de reguliere klinisch fysische ondersteuning van verschillende medisch 
specialismen, kom je automatisch in aanraking met klinisch-technische vraagstukken van 
uiteenlopende aard. Naarmate de opleiding vordert neemt de complexiteit van de 
vraagstukken toe en groeit ook de verantwoordelijkheid die je draagt in projecten. 
 
Werkplek 
De Algemene Klinische Fysica-opleiding wordt gezamenlijk vormgegeven door de 
opleidingsinstellingen Radboudumc, Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en Elisabeth-
TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), die ieder over een volwaardige A-opleidingserkenning 
beschikken. Doordat de instellingen ieder eigen speerpunten hebben, wordt er een brede, 
solide invulling gegeven aan de opleiding. De opleidingsstijlen van de opleiders vullen elkaar 
aan, waardoor jouw ontwikkeling tot volwaardig klinisch fysicus optimaal wordt ondersteund. 
 
De opleiding kent een goede basis in het Radboudumc, waar vanuit onder andere de 
centrale Medische Technologie en Klinische Fysica, Kindergeneeskunde, Cardiologie en de 
afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde wordt bijgedragen aan de opleiding. 
Daarnaast zal twee jaar van het curriculum worden uitgevoerd in het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis en het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis. 
 
Jouw opleiding 
De precieze invulling wordt samen met jou bepaald en wordt vastgelegd in een door de 
opleiders en de Stichting OKF goed te keuren opleidingsplan. In het cluster Oost-Nederland 
start de opleiding met een zogenaamd basisjaar, waarbij alle AIOS Klinische Fysica in hun 
eerste jaar gedurende 9 maanden een vast programma doorlopen van cursussen en stages. 
Hierdoor is er al in het eerste jaar veel contact met de verschillende AIOS-KF en andere 
beroepsbeoefenaars in het cluster. Ook in de daaropvolgende opleidingsjaren is er nauw 
contact tussen de AIOS-KF van alle subspecialismen. Voor meer informatie over de 
opleiding kun je terecht op de website van de Stichting OKF. 
 
Het Radboudumc 
Onze missie is: to have a significant impact on health(care). We willen vooroplopen bij de 
ontwikkeling van duurzame zorg: zorg die mens en milieu zo gezond mogelijk houdt, zinnig 
en betaalbaar is, en liever voorkomt dan geneest. Zorg die er ook nog is voor de kinderen 
van onze kinderen. Dat doen we in alle drie onze kerntaken: zorg, onderwijs en onderzoek. 
We werken innovatief, persoonsgericht en samen met anderen in netwerken. 
 
Lees meer over onze strategie en wat werken bij het Radboudumc betekent. Onze 
collega’s vertellen je er graag over. #wijzijnradboudumc 

https://nvkf.nl/
https://www.radboudumc.nl/afdelingen/radiologie-en-nucleaire-geneeskunde
https://www.stichtingokf.nl/
https://www.radboudumc.nl/over-het-radboudumc/strategie
https://www.radboudumc.nl/werken-bij
https://www.radboudumc.nl/werken-bij/onze-mensen-aan-het-woord
https://www.radboudumc.nl/werken-bij/onze-mensen-aan-het-woord


 
Profiel 
Wij zijn op zoek naar een ambitieuze AIOS met aantoonbare belangstelling voor 
(bio)medische vakken en de gezondheidszorg. Je kunt goed samenwerken in 
multidisciplinair verband en je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid. Bovendien heb je affiniteit met patiëntenzorg. 
 
Daarnaast herken je jezelf in onderstaand profiel: 

• Een afgeronde wo-opleiding Natuurkunde of een andere door het College Consilium 
van de Stichting OKF goedgekeurde academische vooropleiding. 

• Ervaring met onderdelen van het vakgebied is gewenst maar niet vereist. 
• Aantoonbare affiniteit met (klinisch) wetenschappelijk onderzoek. 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Werken bij het Radboudumc betekent dat je vooroploopt en samen werkt aan de 
gezondheidszorg van de toekomst. En er is meer. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden 
mogen er namelijk zijn. Helemaal op jou afgestemd dankzij ons keuzemodel 
arbeidsvoorwaarden. In het Radboudumc krijg je het vertrouwen en neem je 
verantwoordelijkheid om het samen voor elkaar te krijgen. Zo kun je rekenen op: 

• Een bruto maandsalaris tussen de € 3047 en € 5584 (schaal 10/11) op basis van een 
fulltime dienstverband. 

• Het betreft een functie voor 36 uur per week voor bepaalde tijd. 
• Een jaarlijkse vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%. 
• Een toelage wanneer je op onregelmatige tijden werkt. 
• 168 vakantie-uren per jaar (23 dagen) op basis van een 36-urige werkweek. 
• De mogelijkheid om landelijk vastgestelde vrije feestdagen op andere dagen op te 

nemen. 
• Een vergoeding van 70% van jouw pensioenpremie. De rest van de premie betaal je 

zelf via je brutosalaris. 
• Korting op je zorgverzekering. Je kunt gebruik maken van twee collectieve 

ziektekostenverzekeringen: UMC Zorgverzekering en CZ-collectief. 
• Jaarlijkse opleidingen, zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak. 

 

Naast onze arbeidsvoorwaarden bieden we medewerkers ook verschillende andere 

aantrekkelijke faciliteiten zoals kinderopvang en sportvoorzieningen. Wil je meer weten? 

Bekijk ook eens de cao umc. 

 

Sollicitatieprocedure 

Kom jij het verschil maken voor onze patiënten? Solliciteer vóór 14 oktober 2022 via het 

sollicitatieformulier op onze website. We nemen daarna snel contact met je op. De eerste 

gespreksronde vindt plaats op 19 oktober. Fijn als je hier alvast rekening mee houdt. Een 

assessment maakt onderdeel uit van deze sollicitatieprocedure. 

 

Wat kun je verder verwachten? 

Bij indiensttreding vragen wij een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk 

van de functie, een screening plaats. Hiervoor hoef je niets te doen, we vertellen je op een 

later moment meer. 

 

Het Radboudumc is een werkgever waar iedereen welkom is. Iedere collega brengt 

https://www.stichtingokf.nl/vooropleidingen/
https://www.radboudumc.nl/werken-bij/wat-bieden-wij/arbeidsvoorwaarden
https://www.radboudumc.nl/werken-bij/wat-bieden-wij/faciliteiten
https://www.nfu.nl/voor-umc-medewerkers/cao-universitair-medische-centra
https://dlrs.info/MMnbBdn
https://dlrs.info/MMnbBdn


waardevolle ervaring, expertise en creativiteit mee. Wij geloven in de meerwaarde van een 

diverse en inclusieve organisatie. #wijzijnradboudumc 

 

Lees meer over onze sollicitatieprocedure of bekijk de veelgestelde vragen. 

 

Contact 

Heb je nog vragen? Neem contact op met Chris de Korte via 

Chris.deKorte@radboudumc.nl of met Joep Kierkels via Joep.Kierkels@radboudumc.nl, 

plaatsvervangend opleiders algemene klinische fysica, via het secretariaat Beeldvorming, 

(024) 361 96 75. 

 

Is solliciteren nog een stap te ver, maar ben jij wel benieuwd wat het betekent om in deze 

functie te werken bij het Radboudumc? Neem dan ter oriëntatie eens contact op met de 

hierboven genoemde collega. 

 

Wij werven zelf voor deze vacature. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, maar delen in je 

netwerk wel. 

https://www.radboudumc.nl/werken-bij/de-radboud-manier-van-werken/voor-iedereen
https://www.radboudumc.nl/werken-bij/solliciteren/sollicitatieprocedure
https://www.radboudumc.nl/werken-bij/solliciteren/meer-weten/faq
mailto:Chris.deKorte@radboudumc.nl
mailto:Joep.Kierkels@radboudumc.nl

