
Over HollandPTC 
Het Holland Protonen Therapie Centrum (HollandPTC) is 
opgericht door het Erasmus MC, het LUMC en de TU Delft en 
vormt met deze centra een actief samenwerkingsverband op 
het gebied van zorg, onderwijs en wetenschap. Ook zijn er 
samenwerkingsverbanden met andere nationale en internatio-
nale protonencentra.

HollandPTC is een zelfstandig poliklinisch centrum, gevestigd in 
Delft. Het centrum beschikt over twee protonengantries met 
in-room CT, een behandelruimte voor de bestraling van 
oogtumoren en een bunker met een protonenbundel speciaal 
voor research. Het centrum is verder uitgerust met moderne 
beeldvormende apparatuur: een dual-energy CT, een 3T MRI 
en een PET/CT. 

De afdeling Klinische Fysica & Informatica
De afdeling heeft momenteel formatie voor zeven klinisch 
fysici. Binnen de afdeling zijn verder circa negen medewerkers 
werkzaam. Dit zijn projectfysici, klinisch fysisch medewerkers 
en een klinisch informaticus. De groep is onder meer verant-
woordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de medische 
apparatuur.

Functiebeschrijving
De klinisch fysici zijn nauw betrokken bij de behandeling van 
patiënten en hebben een leidende rol bij de introductie van 
nieuwe technieken in de klinische praktijk. Zij werken daartoe 
samen met collega’s uit uiteenlopende disciplines in diverse 
multidisciplinaire klinische en researchwerkgroepen. In de 
werkgroepen werken artsen, fysici, MBB-ers en onderzoekers 
van binnen en buiten HollandPTC met elkaar samen om tot 
een optimaal resultaat te komen.
De uitgebreide diagnostische apparatuur en de speciale 
protonen-researchbunker bieden excellente mogelijkheden 
voor ontwikkeling en implementatie van klinische innovaties.

Omdat we binnenkort met de behandeling van patiënten 
zullen beginnen en de researchprogramma’s sterk in ontwikke-
ling zijn, is dit voor een klinisch fysicus dé gelegenheid mee te 
groeien in de dynamische ontwikkeling van HollandPTC. 
Daarom maken we met de klinisch fysici graag afspraken over 
de persoonlijke ontwikkeling. Wij bieden daarvoor uitstekende 
faciliteiten, waaronder een persoonlijk ontwikkelingsbudget en 
mogelijkheden voor research en innovatie.

HOLLANDPTC ZOEKT 
TWEE KLINISCH FYSICI

Welke enthousiaste Klinisch Fysicus Radiotherapie 
brengt innovaties naar onze kliniek?
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Wij vragen
•  Je hebt een registratie als klinisch fysicus met werkterrein 

radiotherapie of een erkende buitenlandse registratie als 
klinisch fysicus die tot een Nederlandse registratie kan 
leiden. Ook kandidaten die de opleiding tot klinisch fysicus 
binnenkort zullen afronden, nodigen wij uit om te reageren.

•  Je hebt bij voorkeur (enige) ervaring met protonentherapie 
en beeldgeleide radiotherapie.

•  Je hebt interesse om het resultaat van R&D in het klinisch 
proces te introduceren en te evalueren.

•  Het initiëren en realiseren van verbeteringen in kwaliteit en 
veiligheid op het terrein van de patiëntenzorg in het 
algemeen en in medische technologie in het bijzonder, gaat 
je goed af. 

•  Je bent initiatiefrijk, zelfstandig en dienstbaar aan het 
primaire proces en je herkent jezelf in de kernwaarden van 
HollandPTC

•  Je hebt (enige) ervaring met functioneel leidinggeven (bijv. 
projectmedewerkers, stagebegeleiding).

•  Je hebt goede communicatieve vaardigheden (mondeling 
en schriftelijk).

Het kunnen overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag 
(VOG) is een voorwaarde voor aanstelling. 

Wat bieden wij
Het betreft een functie voor 36 uur per week, in een dienst-
verband voor onbepaalde tijd. Wij volgen de CAO UMC; het 
salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 
6.665,- (schaal 14), exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% 
eindejaarsuitkering.  We geven een vergoeding voor de kosten 

van woon-werk verkeer en eventuele verhuizing. Je kan 
beschikken over een persoonlijk accreditatiebudget. Het 
moment van aanstelling bepalen we in onderling overleg, 
maar dat kan op korte termijn of in de komende maanden.

Reageren
Mocht je naar aanleiding van deze vacature nog vragen 
hebben, neem dan contact op met Pieter Vos, hoofd Klinische 
Fysica & Informatica a.i., telefonisch bereikbaar via het 
secretariaat van HollandPTC op 06-195 33 555 of via p.vos@
hollandptc.nl.
Je motivatiebrief met CV ontvangen wij graag voor 7 decem-
ber a.s. Je kunt deze richten aan HollandPTC via HR@hol-
landptc.nl onder vermelding van “vacature klinisch fysicus”. 
De sollicitatiegesprekken staan gepland in week 50.

De missie van HollandPTC is patiënten de beste 
protonentherapie 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 samenwerking met 
de nationale en internationale radiotherapeutische en 
oncologische gemeenschap. We doen dit vanuit de 
ambitie een vooraanstaand instituut te worden voor 
therapie en wetenschappelijk onderzoek. Onze 
kernwaarden zijn: zorgzaam & zorgvuldig, verbindend & 
energiek, professioneel & innovatief.


