
 

 

Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente is op zoek naar enthousiaste kandidaten met 

belangstelling in (bio)medische disciplines en technologieën.  

Klinisch fysicus in opleiding 

Werkomgeving 

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 3.800 collega’s, waaronder 220 medisch specialisten, 

werkt u vóór en met patiënten in een gastvrije, hoogwaardige en veilige omgeving. Begin 2016 

openden wij ons nieuwe ziekenhuis, het jongste en meest moderne ziekenhuis van Nederland.   

 

Onze afdeling Medische Technologie bestaat uit drie algemeen klinisch fysici, een algemeen klinisch 

fysicus in opleiding, twee biomedisch technologen, twee vakspecialisten, 16 medisch technici en een 

afdelingshoofd. Samen zijn we verantwoordelijk voor de kwaliteit en het veilig toepassen van 

medische technologie in het ziekenhuis. Wij ondersteunen gebruikers gedurende de hele levenscyclus 

van medische apparatuur: van aanschaf en implementatie tot en met afvoer. De klinisch fysici zijn 

specifiek verantwoordelijk voor het toepassen van ioniserende en niet-ioniserende straling in het 

ziekenhuis. Onze afdeling adviseert ook bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën en toepassing 

daarvan. 

 
 

Functieomschrijving 

De opleiding tot klinisch fysicus op het werkterrein algemene klinische fysica duurt vier jaar. Tijdens de 
opleiding verricht je werkzaamheden binnen de afdeling Medische technologie over de volledige 
breedte van het vakgebied Klinische fysica bestaande uit: 

 Adviseren en ondersteunen bij aanschaf en gebruik van medische apparatuur; 

 Opzetten en toepassen van kwaliteit- en veiligheidssystemen; 

 Geven van scholing m.b.t. medische technologie; 

 Participeren in wetenschappelijk onderzoek; 

 Deelnemen in ziekenhuisbrede commissies; 

 Optimaliseren en adviseren bij gebruik ioniserende en niet-ioniserende straling. 
 
Alle werkzaamheden vinden plaats binnen de opleidingskaders van de stichting Opleiding Klinische 
Fysica (OKF, www.stichtingokf.nl) en worden afgestemd op de individuele leerbehoefte van de klinisch 
fysicus in opleiding. Naast vakinhoud, geeft de opleiding ook verdieping op het gebied van 
attitudevorming en het opdoen van klinische ervaring, niet alleen in Medisch Spectrum Twente maar 
ook in andere perifere ziekenhuizen, zoals Ziekenhuisgroep Twente en Isala, en het academische 
ziekenhuis UMCG binnen het opleidingscluster Noord-Oost Nederland. Ook zijn er structurele 
samenwerkingen met Universiteit Twente en Saxion Hogeschool op het gebied van wetenschappelijk 
onderzoek en de toepassing van nieuwe medische technologieën. 
 
 

Functie-eisen 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten met een afgeronde universitaire opleiding in de 
(technische) natuurkunde of een door de Stichting OKF gelijkwaardig geachte vooropleiding, zie 
hiervoor: www.stichtingokf.nl. Daarnaast heb je aantoonbare belangstelling in (bio)medische 
disciplines en technologieën. Ook beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden, juiste 
attitude en kun je goed zelfstandig werken binnen een multidisciplinaire omgeving. 
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is onderdeel van de aanstellingsprocedure. 
  

 

 

 

 



 

 

 

Wij bieden 

Een tijdelijke aanstelling voor de duur van de opleiding op basis van een fulltime dienstverband 

(werkweek van 36 uur). Wij bieden je een goed opleidingsklimaat, een multidisciplinaire omgeving en 

samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen, universiteiten en hoge scholen in de regio. De 

arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao-ziekenhuizen, salarisschaal voor medewerkers die een 

opleiding volgen tot specialist (AIOS). 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bärbel van den Berg, algemeen klinisch fysicus, 

telefoon 06-21142773 of Saskia Aarnink, algemeen klinisch fysicus, telefoon 06-46876797. 

 

Wil je solliciteren op deze vacature? Kijk dan op www.werkenbijmst.nl/vacatures/klinisch-fysicus-in-

opleiding/  Je kunt de sollicitatie richten aan: dr. ir. B. van den Berg. 
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