
 
 

Het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) is een zelfstandig radiotherapeutisch 

instituut met locaties in Vlissingen en Roosendaal. Ons verzorgingsgebied omvat de 

provincie Zeeland, een deel van de Zuid-Hollandse eilanden en West-Brabant. Bij het 

ZRTI werken zo’n 90 zeer betrokken medewerkers die zich dagelijks inzetten om onze 

patiënten de best mogelijke radiotherapeutische zorg te geven. Het ZRTI beschikt over 

geavanceerde behandeltechnieken en apparatuur zoals 6 lineaire versnellers (Varian) en 

twee CT scanners. Twee versnellers zijn uitgerust met een 6D-couch waarmee o.a. 

hersen stereotactische bestraling plaatsvindt. Momenteel worden de voorbereidingen 

gestart voor de vervanging van twee versnellers op de locatie Vlissingen. De afdeling 

klinische fysica van het ZRTI richt zich op het waarborgen van de betrouwbaarheid en 

veiligheid van de radiotherapeutische behandeling en bestralingsmiddelen en zorgt voor 

technologische innovatie.  

 

 

Het ZRTI heeft 2 vacatures voor  

 

Klinisch Fysicus  
 

Een vacature wegens het vertrek van een collega en een tijdelijke vacature 

wegens vervanging van een zieke collega 

 
De functie 
Als klinisch fysicus voert u werkzaamheden uit betreffende de klinisch fysische inhoud en 

keuzes van behandelplannen en van behandelprotocollen. U bent verantwoordelijk voor 

de betrouwbare en veilige toepassing van de bestralingsmiddelen. U integreert fysisch 

wetenschappelijke inzichten in nieuwe behandelmethoden en bij de introductie van 

nieuwe technologieën en hulpmiddelen bewaakt u de fysische aspecten. U bent lid van de 

medisch fysische staf, welke bestaat uit 4 klinisch fysici en 8 radiotherapeut-oncologen. 

Als lid van de medische fysische staf geeft u mede inhoud en vorm aan de strategische 

keuzes en het beleid van het ZRTI.  

 
Uw bagage 
Wij zoeken een enthousiaste klinisch fysicus, die in het register van de NVFK staat 

ingeschreven als klinisch fysicus met aantekening radiotherapie. U beschikt over 

uitstekende uitdrukkingsvaardigheden. U werkt kwaliteitsgericht en kunt goed in 

teamverband werken alsook autonoom.  

 

ZRTI biedt 
Een uitdagende en veelzijdige functie. De functie betreft een fulltime dienstverband (36 

uur/week), waarbij u zowel in Vlissingen als Roosendaal werkzaam bent. De 

arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn gebaseerd op de CAO Ziekenhuizen (FWG 75).  

 
Informatie  
Nadere informatie over de functie van manager klinische fysica of klinisch fysicus kunt u 

verkrijgen bij dhr. K. Spruijt, manager klinische fysica (via 088-4270157 of 

k.spruijt@zrti.nl) en/of mevr. T. Snijders, bestuurder (via 088-4270149 of info@zrti.nl). 

 
 

http://www.zrti.nl/
mailto:k.spruijt@zrti.nl


 
Sollicitatie 
 

Als werken bij het ZRTI u aanspreekt dan ontvangen wij graag uw sollicitatiebrief en 

curriculum Vitae. Deze kunt u sturen uiterlijk tot en met dinsdag 7 juni aanstaande per 

e-mail aan het Management Secretariaat van het ZRTI via info@zrti.nl. 

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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