
  

 

In het kort 

Vacaturenummer : B.16.PV.JH.19 

Sluitingsdatum : 25 april 2016  

 

Klinisch fysicus radiologie en nucleaire geneeskunde in opleiding 

 

De functie 

Wilt u zichzelf verder ontwikkelen binnen de radiologie en nucleaire geneeskunde? Voor de afdeling 

Radiologie zijn wij op zoek naar een klinisch fysicus radiologie en nucleaire geneeskunde in 

opleiding. U wordt opgeleid tot klinisch fysicus binnen de subspecialisatie radiologie en nucleaire 

geneeskunde volgens de voorwaarden van de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus (kijk voor meer 

informatie op www.stichtingokf.nl). U voert klinisch fysische kerntaken uit met als doel kwaliteit, 

veiligheid en doelmatigheid van de zorg te bevorderen. Daarnaast verzorgt u ook onderwijs. Het 

zelfstandig uitvoeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk aspect van de 

opleiding. De opleiding duurt vier jaar. 

 

Uw profiel 

We zijn op zoek naar een enthousiaste kandidaat afgestudeerd in de (technische) natuurkunde of een 

door de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus gelijkwaardig geachte opleiding (kijk voor meer informatie 

op www.stichtingokf.nl). U heeft bij voorkeur ervaring met geavanceerde technologie in de 

gezondheidszorg en met (toegepast) wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld afgerond met een 

promotie. Vaardigheid in het uitvoeren van beeldanalyses en met het programmeren in bijvoorbeeld 

MatLab is wenselijk. 

 

Ons aanbod 

U werkt in een dienstverband van 36 uur per week. Incidenteel verricht u werkzaamheden buiten de 

reguliere werkuren. U krijgt een aanstelling voor de duur van de opleiding (vier jaar). Uw salaris is 

afhankelijk van uw opleiding en ervaring, en  bedraagt maximaal € 4.111,- bruto per maand voor een 

fulltime functie (schaal 10, CAO UMC). 

 

De organisatie  

Het LUMC is een centrum voor topreferente patiëntenzorg Om daaraan bij te dragen leidt het LUMC 

artsen, gespecialiseerde zorgverleners en onderzoekers op. De klinische fysica radiologie en nucleaire 

geneeskunde is onderdeel van de afdeling Radiologie en is verantwoordelijk voor fysische aspecten 

van de patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Aandachtspunten binnen de groep 

klinische fysica zijn onder andere MRI, inclusief 7T hoog veld MRI en natrium MRI; dynamische 

computer tomografie; kwantitatieve analyses van PET en SPECT onderzoek, stralingsbescherming en 

tenslotte onderzoek naar beeldkwaliteit door het ontwerpen van 3D geprinte fantomen en het 

ontwikkelen van ‘human observer’ modellen. 
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Informatie 

De uitgebreide vacaturetekst kunt u vinden op www.lumc.nl/vacatures. U kunt ook contact opnemen 

met de heer dr. Koos Geleijns, hoofd Klinische Fysica, afdeling Radiologie, telefoon 071 526 20 49. Of 

met de heer dr.ir. Wouter Veldkamp, klinisch fysicus, afdeling Radiologie, telefoon 071 526 36 89. 

 

Voor deze vacature kunnen referenties opgevraagd worden. Het geven van een presentatie kan tot de 

sollicitatieprocedure behoren. 

 

Solliciteren 

Wilt u solliciteren, vul dan vóór 25 april 2016 ons sollicitatieformulier in.  

U kunt ook direct solliciteren via www.lumc.nl/vacatures. 

 

 

 

http://www.lumc.nl/vacatures
http://bit.ly/1LDSRRg
http://www.lumc.nl/vacatures

