
Algemeen Klinisch Fysicus  

0,7 fte  

 

Bedrijfsinformatie 

Het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis werken samen aan ongekend goede 

zorg. Dit is niet alleen zorg die voldoet aan normen en eisen. Het is meer dan dat. Het is 

zorg aan mensen met pijn, onzekerheden, maar ook met hoop, wensen en verwachtingen. 

Met onze zorg willen we die verwachtingen overtreffen. Dat doen we niet alleen door naar 

klachten of aandoeningen te kijken. Maar juist door de mensen te leren kennen en wat zij 

belangrijk vinden bij goede zorg te leren begrijpen. 

 

Sinds 1 april 2017 zijn het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis gefuseerd. We 

bundelen kennis en vakbekwaamheid om alle vormen van zorg te kunnen blijven aanbieden 

dicht bij onze patiënten. Met de juiste zorg op de juiste plaats. Bij het Westfriesgasthuis en 

Waterlandziekenhuis werken in totaal 3000 medewerkers, verdeeld over vijf locaties. 

 

Als opleidingsziekenhuis delen we kennis en ervaring. Samenwerking met andere partijen 

zoals ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorg vinden wij voor goede zorg onmisbaar. We 

streven ernaar dat het vanzelfsprekend is dat we Lean zijn. Het is een manier van denken 

en doen waarbij werken aan verbetering voor iedereen onderdeel is van het dagelijks werk. 

 

De afdeling 

Momenteel is in het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis één klinisch fysicus 

Radiologie en Nucleaire Geneeskunde fulltime in dienst. Zijn portefeuille bestaat onder 

andere uit het Convenant Medische Technologie, als voorzitter van een regiegroep 

medische technologie en ondersteuning van de afdeling Medische Beeldvorming. 

Aanvullend is een klinisch fysicus Radiologie en Nucleaire Geneeskunde vanuit Noordwest 

Ziekenhuisgroep (NWZ) parttime gedetacheerd in het ziekenhuis. Expertise op het gebied 

van stralingsbescherming wordt eveneens verzorgd door NWZ. Er bestaat de wens om deze 

externe expertise intern te beleggen in de vorm van een extra klinisch fysicus. 

 

Functieomschrijving 

In de rol van coördinerend deskundige ben je verantwoordelijk voor de stralingsbescherming 

en het beheren van de vergunning. Je bent voorzitter van de Centrale Commissie 

Stralingshygiëne. Daarnaast heb je een centrale rol bij de aanschaf van dure en complexe 

medische apparatuur in nauwe samenwerking met zorgafdelingen, (medische) techniek en 



ICT. Je neemt bovendien deel aan ziekenhuisbrede commissies en projecten. Ten slotte 

lever je een bijdrage aan de borging van het Convenant Medische Technologie.   

 

Als klinisch fysicus ben je lid van de medische staf. 

 

Wij vragen 

• Een afgeronde opleiding tot Algemeen Klinisch Fysicus. 

• Kennis van actuele wetgeving stralingsbescherming en richtlijnen medische 

technologie. 

• Affiniteit met stralingsbescherming. 

• Goede communicatieve vaardigheden en een proactieve houding. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

We bieden een zelfstandige en uitdagende functie (0,7 fte) in een veranderende 

ziekenhuisomgeving. Van ons mag je goed werkgeverschap verwachten, wat zich onder 

andere uit in voldoende scholingsaanbod en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Het 

salaris is overeenkomstig met functiegroep 75  (minimaal € 4896,00 en maximaal € 7518,00 

bruto per maand op fulltime basis). De CAO-Ziekenhuizen is van toepassing, onderdeel 

hiervan is de eindejaarsuitkering, vakantiegeld en een prima pensioenregeling bij PFZW. Het 

betreft een aanstelling voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. 

 

Interesse?  

Solliciteer direct online. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met 

Koen van Gils, Klinisch Fysicus, telefoonnummer 0229-208986. 

Graag ontvangen wij jouw sollicitatie vóór 27 februari 2018. De gesprekken vinden plaats in 

week 10. 


