
 
 
 
 
 
 
 
In verband met de pensionering van een collega, ontstaat er een vacature voor een:  
 
Klinisch fysicus (m/v) (0,8  tot 1,0 fte) 
 
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis streeft er naar om een (t)huis te zijn voor mensen die ziek zijn. 
Van diagnose tot behandeling, van operatie tot herstel, van opname tot ontslag. Ook als er 
daarna nog zorg nodig is, blijven wij onze patiënten volgen en bijstaan. Samen met onze  
partners bieden onze medewerkers zorg van voortreffelijke kwaliteit in een veilige en 
gastvrije omgeving. Hier is een open dialoog mogelijk tussen zorgverlener en patiënt waarbij 
het gezondheidswelzijn van de patiënt centraal staat. Deze zorg wordt gegeven in een 
stimulerende omgeving, waarin wij continu streven naar verbetering en kennisoverdracht. 
Bijvoorbeeld door onderzoek, samenwerking met andere zorgpartners en bedrijven, en door 
het opleiden van jonge, medische en andere professionals. 
 
Zorg waarbij gewerkt wordt vanuit één kerngedachte: Aandacht maakt ’t beter. 
 
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis uit ’s-Hertogenbosch is een groot STZ-ziekenhuis 
met ruim 760 bedden en ruim 4000 medewerkers. Vrijwel alle specialisaties zijn 
vertegenwoordigd. De 260 medisch specialisten zijn binnen het JBZ georganiseerd in de 
Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het JBZ verzorgt samen met de BSC de medisch-
specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch: van Boxtel tot Oss en Zaltbommel tot 
Vlijmen. Bijzondere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve (robot)chirurgie en 
ketenzorg, zorginhoudelijke technologie en informatietechnologie. 
 
De vakgroep Klinische Fysica bestaat uit vier klinisch fysici. De vakgroep beschikt over de A-
opleiding Algemene Klinische Fysica. Binnen de OOR Oost Nederland wordt de opleiding 
verzorgd in samenwerking met het Radboudumc en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis 
Tilburg. Daarnaast biedt de opleidingsgroep ondersteuning bij de opleidingen tot klinisch 
informaticus en qualified medical engineer en aan studenten uit andere medisch 
technologische opleidingen. 
De vakgroep Klinische Fysica is ingebed binnen het organisatieonderdeel MICT Beleid van de 
afdeling MICT (Medische, Informatie en Communicatie Technologie). Deze afdeling richt zich 
op het verhogen en borgen van de kwaliteit van de medisch specialistische en 
verpleegkundige patiëntenzorg door innoveren, adviseren en controleren van een effectieve, 
veilige, geïntegreerde technische infrastructuur. Het betreft hier zowel de medische 
technologie als ook de toenemende toepassing van communicatie- en 
informatietechnologie, dit alles ter ondersteuning van de geboden zorg door de medisch 
specialisten, andere zorgverleners en overige medewerkers. 
 
 



De functie 
Wij zoeken een enthousiaste collega die geregistreerd is als klinisch fysicus met als 
subspecialisatie Algemene Klinische Fysica of Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. Je bezit 
uitstekende communicatieve vaardigheden, bent kritisch en onafhankelijk en kunt goed in 
teamverband werken binnen een multidisciplinaire omgeving. Je bezit kennis op het terrein 
van ICT-toepassingen binnen de medische technologie. Aantoonbare wetenschappelijke 
ervaring en belangstelling voor innovatie zijn een pre. Er wordt een actieve participatie van 
je verwacht aan opleidings- en onderwijstaken. 
 
Wij bieden 
Na een selectieprocedure van de vakgroep en de vacaturecommissie bieden wij een positie 
binnen de vakgroep klinische fysica met uitzicht op een vaste aanstelling. Het takenpakket 
zal op basis van interesses en ervaring binnen de vakgroep verdeeld worden. Je treedt 
volgens de richtlijnen van de FMS (Federatie Medisch Specialisten) toe tot de Bossche 
Specialisten Coöperatie. De basis van je arbeidsvoorwaarden is conform CAO ziekenhuizen. 
 
Interesse? 
Je schriftelijke reactie kun je tot 5 januari 2018 richten aan drs. M.B.J.M. Korst, voorzitter 
van de Bossche Specialisten Coöperatie. De brief en actueel Curriculum Vitae kan verstuurd 
worden via het online sollicitatieformulier www.jbz.nl/vacatures. 
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 
Informatie 
Voor meer informatie over de vakgroep klinische fysica kun je contact opnemen met 
Dr.ir. C.H.L. Peters, klinisch fysicus of ir. G.A.M. Zonneveld, klinisch fysicus/manager MICT 
Beleid. 
Voor informatie over de Bossche Specialisten Coöperatie kun je contact opnemen met 
dhr. drs. M.B.J.M. (Mike) Korst via telefoonnummer (073) 553 84 71. 
Algemene informatie over het Jeroen Bosch Ziekenhuis staat vermeld op de website 
www.jbz.nl 


