
 

 

Ga jij als klinisch fysicus een directe bijdrage  leveren aan het stellen van de juiste diagnose bij onze cliënten met een 

visuele beperking?  

Jouw werk als klinisch fysicus is van groot belang. Samen met jouw drie collega’s en een team van oogartsen en 

orthoptisten ontrafelen jullie dagelijks deze soms zeer complexe puzzel van slechtziend of blind zijn. Dat doe je in ons 

Diagnostisch Centrum in Zeist, een NFU erkend expertisecentrum voor zeldzame visuele aandoeningen.  

 
De functie van klinisch fysicus bij Bartiméus in Zeist 

Als klinisch fysicus ben je direct betrokken bij de diagnostiek van zeldzame, vaak erfelijke oogheelkundige 

aandoeningen, vooral bij kinderen. Door diagnostiek met geavanceerde middelen kunnen vragen beantwoord worden 

over visueel functioneren, toekomstperspectief en erfelijkheid.  De resultaten van de diagnostiek zijn daarnaast 

belangrijk voor advisering, behandeling en revalidatie. 

Een groot deel van het werk van de klinisch fysici ligt in het ontwikkelen en toepassen van geavanceerde diagnostische 

technieken, speciaal ontwikkeld of aangepast aan kinderen. Het betreft met name elektrofysiologisch onderzoek 

waarmee de afdeling al 20 jaar landelijk toonaangevend is, maar ook imaging technieken en eyetracking.  De klinisch 

fysicus draagt in belangrijke mate bij aan optimalisatie van  de diagnostiek d.m.v. innovaties in interpretatie, 

protocollen en technische uitvoering. Binnen het Diagnostisch Centrum is de klinisch fysicus verder verantwoordelijk 

voor het correct en veilig functioneren van de diagnostische apparatuur.  

In de revalidatietak van Bartiméus initieer of werk je mee aan innovatie- of researchprojecten. Verder participeer je in 

wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met verscheidene universitair medische centra. De fysicus is betrokken 

bij onderwijs en het geven van presentaties voor professionals. Je werkt in een multidisciplinair team met drie collega 

klinisch fysici, vijf oogartsen, zeven orthoptisten en drie GZ- en neuropsychologen.  

 

Wij zijn Bartiméus 

Wij zijn Bartiméus. Met zo’n 1.950 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers zijn we er voor alle mensen in Nederland die 

slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door 

bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. We zijn er voor hun naasten en voor de professionals om hen heen. Zij 

kunnen terecht bij ons expertisecentrum, bij onze ambulante hulpverlening, in onze scholen en woonvoorzieningen, en 

bij de verschillende vormen van dagbesteding die we bieden. We stellen alles in het werk om mogelijk te maken dat 

mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past en zich voluit kunnen ontplooien.  

Want het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. Bartiméus 100% leven. 

 

Wie ben jij? 

Je bent een enthousiast klinisch fysicus met een brede interesse. Je bent nieuwsgierig en hebt belangstelling voor 

wetenschappelijk onderzoek. Bovendien ben je communicatief sterk, analytisch en ben je in staat om snel de aandacht 

te verleggen wanneer de situatie daarom vraagt. Daarnaast vragen wij: 

• Geregistreerd klinisch fysicus, bij voorkeur met de specialisatie AKF. Ook klinisch fysici met andere 

specialisaties worden uitgenodigd om te reageren. In dat geval zal bij aanstelling een traject volgen dat zal 

leiden tot de registratie AKF.  

• In de afrondende fase van de opleiding tot klinisch fysicus? Ook dan nodigen wij jou van harte uit te reageren 

op deze vacature.  

• Wetenschappelijke interesse en bereidheid om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek, opleiding en 

onderwijs. 

 

Wat bieden wij? 

• Een uitdagende, afwisselende functie  in een werkveld dat volop in ontwikkeling is en mogelijkheden biedt 
voor verdere uitbouw van specifieke deskundigheid.  

• Een stevige inwerkperiode voor dit specifieke werkveld. 

• Een jaarcontract voor 24 - 32 uur per week met uitzicht op vast dienstverband. 



 

 

• Een goed functionerend team in een open sfeer. 

• Salaris passend bij je ervaring, op basis van de CAO Gehandicaptenzorg (FWG 75) met een maximum van € 
8.256 per maand op fulltime basis en een aantrekkelijk meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. 

 

Interesse gewekt? Solliciteren is heel eenvoudig. 

Gebruik de link op onze vacaturepagina en de rest wijst zich vanzelf. Je kunt tot 31 januari solliciteren,  daarna sluiten 

we de vacature. De eerste gesprekken vinden plaatsen in de week van 7 februari. Voor verdere informatie kun je 

contact opnemen met een van de klinisch fysici, ir. Frank Hoeben, 

dr. ir. Gerard de Wit en drs. Herman Talsma, via 030-6982453, of met Hester Mathijssen, recruite, bereikbaar op 06 

1818 9087. We kijken er naar uit je te ontmoeten. 

https://www.bartimeus.nl/werkenbij/vacatures/klinisch-fysicus

