
 

De afdeling Radiotherapie heeft vanaf januari 2016 een vacature voor een 

Klinisch fysicus Radiotherapie  

in opleiding 

36 uur per week 

Functie-inhoud 

Het betreft een vierjarige opleidingsplaats voor registratie tot Klinisch fysicus op het werkterrein 

Radiotherapie, in overeenstemming met de opleidingseisen van de stichting Opleiding Klinisch fysicus 

(OKF). Tijdens het opleidingstraject komen alle aspecten van het beroep van klinisch fysicus binnen een 

afdeling Radiotherapie aan de orde. Naast het volgen van cursussen zult u de vereiste kennis en ervaring 

vooral opdoen door het (onder begeleiding) uitvoeren van werkzaamheden in de kliniek. Hierbij ligt een 

belangrijk accent op innovatie. Samen met artsen, technici, laboranten en fysici voert u projecten uit die 

onder meer betrekking hebben op het uitzoeken van nieuwe apparatuur en behandelmethoden en de 

introductie hiervan in de kliniek. Ook krijgt u in toenemende mate een zelfstandige rol bij de dagelijkse 

ondersteuning van de patiëntbehandeling en de daarbij behorende advisering van artsen en laboranten. 

Om uw blik te verruimen zal een deel van de opleiding (circa 8 maanden) plaatsvinden binnen de afdeling 

Radiotherapie van het Leids Universitair Medisch Centrum en het Radiotherapie Centrum West in Den 

Haag. Daarnaast zijn er gezamenlijke opleidingsbijeenkomsten met klinisch fysici in opleiding binnen 

andere werkterreinen in de regio. 

Werkomgeving 

De afdeling Radiotherapie van het Erasmus MC Kanker Instituut (locatie Daniel den Hoed) is een van de 

grootste radiotherapie afdelingen in Europa. Jaarlijks worden circa 5.000 patiënten bestraald voor 

hoofdzakelijk oncologische aandoeningen. Hiervoor beschikt de afdeling over state-of-the-art 

bestralingsapparatuur en software. Binnen de afdeling Radiotherapie draagt de sector Klinische Fysica & 

Instrumentatie de verantwoordelijkheid voor het correct functioneren van deze apparatuur en software en 

voor de klinisch-fysische ondersteuning van bestralingen. Ter verbetering van de patiëntbehandeling 

speelt de sector een voortrekkersrol bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe 

bestralingstechnieken, waarbij nauw wordt samengewerkt met radiotherapeuten en laboranten. 

Op gebieden van beeldgestuurde en adaptieve radiotherapie, computeroptimalisatie van bestralingen, 

(robotische) stereotaxie en protonenbestraling (binnen protonenkliniek HollandPTC) lopen omvangrijke 

en gerenommeerde onderzoeksprogramma’s. Naast het opleiden van klinisch fysici wordt onderwijs 



verzorgd voor radiotherapeutisch laboranten en radiotherapeuten in opleiding, en worden colleges 

verzorgd aan verschillende onderwijsinstellingen. De sector Klinische Fysica en Instrumentatie heeft circa 

60 medewerkers, waaronder 11 klinisch fysici en 2 klinisch fysici in opleiding. 

 

Profiel 

U hebt een afgeronde universitaire opleiding in de (technische) natuurkunde of een andere door het 

College Consilium van de OKF goedgekeurde vooropleiding, bij voorkeur aangevuld met een promotie. U 

beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en hebt het 

vermogen zelfstandig te functioneren in een dynamische, multidisciplinaire omgeving. U bent initiatiefrijk, 

resultaat- en kwaliteitsgericht, praktisch, flexibel en ambitieus. Affiniteit met innovatie en wetenschappelijk 

onderzoek zijn onmisbaar. Ruime ervaring met numerieke analyse van complexe problemen, door middel 

van modellering, computersimulatie of beeldanalyse vormt een pre. 

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de 

aanstelling. 

 

Wat bieden wij 

U krijgt een aanstelling voor de duur van de opleiding. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding 

en ervaring en conform CAO Universitair Medische Centra (UMC). Wij bieden onder andere een 

eindejaarsuitkering van 8,3%, een individueel reiskostenbudget, studiemogelijkheden en persoonlijk 

budget voor ontwikkeling. 

 

Inlichtingen 

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dr.ir. M.L.P. Dirkx, klinisch fysicus en 

opleider, telefoon: (010) 704 1183, e-mail: m.dirkx@erasmusmc.nl, of dr. J. Penninkhof, 

plaatsvervangend opleider, telefoon: (010) 704 1731, e-mail: j.penninkhof@erasmusmc.nl.. 

 

Solliciteren 

Uw motivatiebrief met curriculum vitae kunt u per e-mail sturen naar: 

sollicitatie.danieldenhoed@erasmusmc.nl onder vermelding van vacaturenummer 39.08.15.TDdH. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst. 

 

www.erasmusmc.nl/werkenbij   

http://www.erasmusmc.nl/werkenbij

