
Aanvraagformulier lidmaatschap 

Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica 

 
Persoonsgegevens 

Voornaam  : ………………………………… Voorletters: ……………………… Titel: ……………………………… 

Tussenvoegsel(s) : ………………………………… Achternaam: …………………………………………………………….... 

Geboortedatum : …………………………………. Geslacht: man/vrouw/niet relevant* 

Straat   : ……………………………………………………………………………… Huisnummer: .………………… 

Postcode  : ………………………………………    Plaats: .…………………………………………………………… 

Tel.nr.   : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail   : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Werkgegevens 

Instituut  : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Afdeling  : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Straat   : …………………………………………………………………………… Huisnummer: .………………… 

Postcode  : ………………………………………  Plaats: .…………………………………………………………… 

Tel.nr.   : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail   : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Correspondentie 

Ik wil correspondentie ontvangen op bovengenoemd werkadres/privéadres*. 

Ik geef hierbij wel/geen* toestemming om de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering via email te ontvangen. 

 

Gewenste lidmaatschapsvorm NVKF** 

 gewoon lid 
 lid in opleiding 
 niet-praktiserend lid 
 buitengewoon lid 

 

Combinatielidmaatschappen*** 

 gewoon lid: Landelijke vereniging van Artsen in dienstverband (LAD) 
 lid in opleiding: De Jonge Specialist (DJS) 
 lid in opleiding: De Jonge Specialist (DJS) en Landelijke vereniging van Artsen in dienstverband (LAD) 

 

Subspecialisme (indien van toepassing) 

 Algemene Klinische Fysica 
 Radiologie en Nucleaire Geneeskunde 
 Audiologie 
 Radiotherapie  



Mijn aanmelding wordt ondersteund door de volgende 2 gewone leden (praktiserend klinisch fysici)**: 

 
Naam : .................................................................................................. te ........................................ 

Datum : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening: 

 

Naam : .................................................................................................. te ........................................ 

Datum : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Handtekening: 

 

 

Ondertekening aanvrager 

Getekend te: ........................................................................................ datum: ……….............................. 

 

Handtekening: 

 
 
 

U kunt dit aanvraagformulier ingevuld mailen naar secretariaat@nvkf.nl. 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 
** De aanvrager verklaart te voldoen aan de voorwaarden voor de lidmaatschapsvorm zoals bepaald is in de statuten: 

Praktiserend klinisch fysicus betekent een klinisch fysicus die werkzaamheden verricht in Nederland als klinisch fysicus en 
patiëntenzorg-, opleidings-, onderwijs-, onderzoek- dan wel managementactiviteiten verricht en is geregistreerd als klinisch fysicus 
in het daartoe bestemde register zoals dat wordt gehouden door de stichting: Stichting Opleiding Klinisch Fysicus, ingeschreven in 
het handelsregister onder nummer 30247795.  

3.2 Uitsluitend praktiserend klinisch fysici kunnen als gewoon lid worden toegelaten. 
3.3  Uitsluitend personen die in opleiding zijn tot klinisch fysicus, kunnen als lid in opleiding worden toegelaten. 
3.4  Buitengewone leden zijn zij die niet voldoen aan de vereisten die worden gesteld aan een gewoon lid, niet-praktiserend lid of een 

lid in opleiding, maar wel betrokken zijn bij of belangstelling hebben voor de klinische fysica, en voldoen aan de vereisten zoals 
nader omschreven in het huishoudelijk reglement. 

3.6 Klinisch fysici die niet (meer) kwalificeren als praktiserend klinisch fysicus of als lid in opleiding kunnen als niet-praktiserend lid 
worden toegelaten. 

 
Fysici die aan hun opleiding beginnen worden ingeschreven als buitengewoon lid tot het opleidingsplan is erkend door het College van 
Toetsing van de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus, waarna het lidmaatschap omgezet zal worden in een lid in opleiding lidmaatschap. 

 
*** De NVKF raadt het combinatielidmaatschap met de LAD en/of DJS sterk aan. De NVKF zal de benodigde gegevens, eventueel via de 

FMS, aan de LAD en/of DJS verstrekken. Met het aangaan van deze combinatielidmaatschappen gaat u akkoord met de statuten en het 
privacy statement van LAD en/of DJS, deze kunt u vinden op de websites: www.dejongespecialist.nl en www.lad.nl.  

 Indien u geen lid wordt van de LAD heeft u geen recht op de bijbehorende voordelen zoals vertegenwoordiging bij cao-
onderhandelingen en juridische dienstverlening door de LAD. 

 

De NVKF gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om, zoals beschreven in het privacy reglement van de NVKF. Zie https://nvkf.nl/nl/privacy-statement-
nvkf. 
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