
Klinisch Fysicus in opleiding 

 Aanstelling is voor de duur van de opleiding (nominaal 4 jaar) 

 Het aangeboden dienstverband is voor 36 uur per week 
 Inschaling in schaal 10/11: max € 66.905 bruto per jaar bij volledig dienstverband (incl. 

vakantiegeld en eindejaarsuitkering) 

 Planning eerste gesprek 18 november 

 Sluitingsdatum 5 november 2015 
 
Functieomschrijving 
Een klinisch fysicus is een medisch onderlegde specialist die fysisch-technische methoden gebruikt, 
beheert en ontwikkelt. Deze methoden worden ingezet bij diagnostiek, behandeling en revalidatie 
van patiënten. Als klinisch fysicus ben je eindverantwoordelijke voor een veilige introductie, het 
onderwijs en het verantwoord gebruik van medische technologie. 
 
In het Radboudumc zijn per januari 2016 drie nieuwe opleidingsplaatsen voor klinisch fysicus 
beschikbaar. De betreffende werkterreinen zijn Audiologie (twee plaatsen) en Radiotherapie (een 
plaats). De klinisch fysici in opleiding (klifio’s) volgen een vierjarige opleiding voor de registratie tot 
klinisch fysicus volgens de opleidingseisen van de Stichting Opleiding Klinische Fysica. 
 
Het Radboudumc loopt landelijk voorop in het implementeren van een basisopleiding klinisch fysicus. 
Dit doen we vooral door in het eerste opleidingsjaar de klifio's gezamenlijk op te laten trekken. Naast 
de werkterreinen Audiologie en Radiotherapie is er ook aandacht voor de werkterreinen Algemene 
Klinische Fysica en Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. In de daaropvolgende opleidingsjaren is er 
nauw contact tussen de verschillende klifio’s door het gezamenlijke wekelijkse onderwijs. Via dit 
onderwijs komt de klifio in het academische ziekenhuis in aanraking met de ’state-of-the-art’ 
aspecten van het vak in brede zin. Tijdens de opleiding volgt de klifio een externe stage van minimaal 
6 maanden in een perifeer ziekenhuis en nationaal of Europees georganiseerde cursussen. 
 
Profiel 

 Een academische opleiding natuurkunde of een andere door de NVKF geschikt geachte 
academische vooropleiding, deze criteria worden strikt gehanteerd 

 Ervaring met onderdelen van het vakgebied strekt tot de aanbeveling 
 Affiniteit met wetenschappelijk werk, waarbij een afgeronde promotie een voordeel is 
 Naast vakcompetenties zijn in de opleiding gedefinieerde competenties zoals een goede 

mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en het goed kunnen samenwerken in 
multidisciplinair verband aan de orde 

 Herkent jezelf in onze kernwaarden: betrokken zijn, excelleren en samenwerken 
 
Organisatie 
Werken als Klinisch Fysicus in het Radboudumc 
Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van innovatieve, duurzame en betaalbare 
gezondheidszorg. Onze missie is: ‘to have a significant impact on healthcare’. Die missie 
verwezenlijken we met persoonsgerichte zorg, aantoonbaar onderscheidende kwaliteit, 
doelmatigheid en duurzame netwerken. Al onze inspanningen zijn er steeds op gericht om tot 
verbetering en vernieuwing te komen. De patiënt en zijn kwaliteit van leven vormen hierbij ons 
uitgangspunt. Patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs gaan bij dit alles hand in hand. In het 
Radboudumc werken klinisch fysici nauw samen om deze missie te verwezenlijken, er wordt dan ook 
(met name in het eerste jaar) gezamenlijk opgeleid. 
 
Bekijk hier een overzicht van alle werkterreinen binnen het Radboudumc. 
 
 
 
 
 

http://www.stichtingokf.nl/
http://www.stichtingokf.nl/images/documenten/goedgekeurde_vooropleiding.pdf
http://www.stichtingokf.nl/images/documenten/goedgekeurde_vooropleiding.pdf
https://www.radboudumc.nl/werkenbij/Documents/Werkterreinen_Klinisch_Fysicus_io.pdf


Opmerkingen en contactinformatie  
Procedure  

 De eerste gespreksronde is gepland op 18 november 
 Een e-assessment maakt deel uit van de procedure 
 Geef in je brief aan binnen welk werkterrein je de opleiding wilt gaan volgen 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Afhankelijk van opleiding en ervaring vindt inschaling plaats in schaal 10 (maximaal € 4.111) of schaal 
11 (maximaal 4.794) bruto per maand op basis van een volledig dienstverband. 
 
Informatie 
Voor algemene informatie over de opleiding tot Klinisch Fysicus kun je contact opnemen met dr. 
Henk Huizenga, coördinator van de opleidingen klinische fysica. Hij is bereikbaar via het secretariaat, 
(024) 361 90 61. 
 
Uiteraard kun je voor meer informatie ook contact opnemen met de opleiders dr. Martina Kunze-
Busch, opleider Radiotherapie, Martina.Kunze-Busch@radboudumc.nl of dr. Bas Franck, opleider 
Audiologie, Bas.Franck@radboudumc.nl. (Gebruik deze mailadressen alleen voor informatie. Voor 
solliciteren graag de button 'Solliciteren' gebruiken) 
 
Graag solliciteren vóór 5 november via ons online sollicitatieformulier. 
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs. 

mailto:Martina.Kunze-Busch@radboudumc.nl
mailto:Bas.Franck@radboudumc.nl
https://www.connexys.nl/radboudsite/page.html?p_sfw_id=770&adv_adv_id=38961&adv_pub_id=1&adv_taal=1&p_taal=1

