
 

Klinisch fysicus of Technisch Geneeskundige  
voor de afdeling KNF 
 

Werken bij Medisch Spectrum Twente (MST) is werken in één van de grootste topklinische 

ziekenhuizen in Nederland. Met vier locaties is MST altijd dichtbij en levert het basiszorg èn 

specialistische medische zorg. Samen met 4.000 collega’s, waaronder 220 medisch specialisten, 

werk je vóór en met patiënten in een gastvrije, hoogwaardige en veilige omgeving. In 2016 

openen wij ons nieuwe ziekenhuis en een volledig gemoderniseerde polikliniek in Oldenzaal.  

 

Werkomgeving 

De Klinische Neurofysiologie (KNF) is een onderdeel van de afdeling Neurologie, waar de KNF in de volle 

breedte wordt uitgeoefend, inclusief topklinische verrichtingen als single-fiber onderzoek, autonoom 

functieonderzoek, duplex onderzoek, zenuwecho en langdurige EEG monitoring.  

 Er is structurele samenwerking met de Universiteit Twente binnen de aandachtsgebieden EEG 

monitoring op de intensive Care en TMS/EEG bij epilepsie. 

 

Functieomschrijving 

Als klinisch fysicus of technisch medisch specialist op het gebied van de klinische neurofysiologie (KNF) 

draagt u in multidisciplinair verband bij aan (complexe) diagnostiek en/of behandeling. Ook geeft u 

structureel onderwijs aan arts-assistenten neurologie, studenten geneeskunde en technische 

geneeskunde en bent u betrokken bij aanschaf van nieuw instrumentarium en het organiseren van 

verantwoord gebruik van apparatuur. Daarnaast zet u zich in voor optimalisatie van de logistiek op 

afdeling KNF in samenwerking met laboranten, secretariaat, neurologen en afdelingshoofd. 

U initieert en stimuleert wetenschappelijk onderzoek op de KNF, met name gericht op het verbeteren van 

de patiëntenzorg. Ook  begeleidt u  studenten en promovendi bij hun wetenschappelijk onderzoek. 

 

Wij vragen 

U bent klinisch fysicus, bij voorkeur gepromoveerd, of een gepromoveerd technisch geneeskundige. 

Daarbij  heeft u sterke affiniteit met de klinische neurofysiologie en bij voorkeur werkervaring in dit gebied. 

U bent onderwijs- en onderzoeksminded, heeft goede contactuele eigenschappen en houdt van werken 

in een multidisciplinair team. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een ontwikkelassessment 

maken onderdeel uit van de aanstellingsprocedure. 

 

Wij bieden 

Een tijdelijke aanstelling voor 16 uur per week.  

Arbeidsvoorwaarden conform CAO ziekenhuizen, inschaling in FWG 80.  

 

Meer weten 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof.dr.ir. J.A.M. van Putten, neuroloog/klinisch 

neurofysioloog (m.vanputten@mst.nl)  of dr.ir. B. van den Berg, klinisch fysicus (b.vandenberg@mst.nl).  

Dr. P.D.L.P.M. van der Valk, voorzitter van de selectiecommissie, informeert u graag over de 

benoemingsprocedure, telefoon (053) 487 20 00. 

Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, kunt u tot 25 januari richten aan de heer 

Van der Valk:  HRmedici@mst.nl  
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