
 

De afdeling Algemene Klinische Fysica en Stralingsbescherming van HMC wil uitbreiden en zoekt een 

tweede klinisch fysicus (0,5 tot 0,7 fte, 18 tot 25 uur). 

 
De afdeling Algemene Klinische Fysica en Stralingsbescherming bestaat uit een algemeen klinisch 
fysicus, twee klinisch fysisch medewerkers en een administratief medewerker. Momenteel ligt de 
focus van de afdeling grotendeels op de klinisch fysische ondersteuning van de medische beeldvorming 
en de stralingshygiënische zorg binnen het ziekenhuis. Het is de ambitie van het ziekenhuis om dit 
breder te trekken en ook klinisch fysische ondersteuning te bieden op het gebied van de medische 
technologie. In dit kader is er ook een goede samenwerking met de afdeling Medische Instrumentatie. 
 
U levert een bijdrage aan het verbreden en het op de kaart zetten van de klinische fysica binnen HMC. 
U bent een ondernemend klinisch fysicus die graag in een team werkt en het vak op enthousiaste wijze 
weet uit te dragen.  
 
Als klinisch fysicus draagt u bij aan de klinisch fysische ondersteuning en bent u (mede) 
verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van medische technologie op de drie 
locaties van HMC. Uw visie op de toepassing van medische technologie sluit aan bij de innovatieve en 
vooruitstrevende ambities van HMC.  
 
Functie-eisen  
• u bent als klinisch fysicus geregistreerd bij de OKF voor het werkterrein AKF en heeft 

belangstelling in en affiniteit met beeldvormende technieken, of; 

• u bent als klinisch fysicus geregistreerd bij de OKF voor het werkterrein Radiologie/Nucleaire 
Geneeskunde en heeft affiniteit met de AKF; 

• u heeft bij voorkeur enkele jaren ervaring, maar als u de opleiding tot klinisch fysicus net heeft 
afgerond, of binnenkort afrondt, wordt u ook uitgenodigd te solliciteren;  

• u bent proactief, goed in staat om te gaan met diverse belangen binnen de organisatie en 
beschikt over een sterk analytisch vermogen;  

• u heeft ervaring en aantoonbare affiniteit met organiseren en managen van complexe projecten 
en deze omzetten en borgen in concrete acties;  

• u heeft belangstelling voor deelname aan staf- en ziekenhuiscommissies; 
• u bent beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden; 
• u bent gericht op en heeft oog voor de samenwerking en sfeer binnen het team. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Wij bieden een afwisselende en uitdagende functie in een plezierige werkomgeving. Het dienstverband 
is in eerste instantie voor de duur van één jaar, met de intentie tot aanstelling voor onbepaalde tijd. 
Salariëring is conform FWG 75 van CAO Ziekenhuizen, met daarnaast uitstekende secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Indiensttreding is bij voorkeur per 1 juli 2017. 
 
Meer weten?  
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Niels Braakman, klinisch fysicus 
en afdelingshoofd, via het telefoonnummer 088-979-3291 of per e-mail 
n.braakman@haaglandenmc.nl 

Haaglanden Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis. Meer informatie over HMC kunt u 
vinden op www.haaglandenmc.nl. 

 
Solliciteren 
De procedure voor het aanstellen van een medisch specialist gebeurt met de grootste 

zorgvuldigheid.  
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U kunt uw brief richten aan dhr. Braakman, via onderstaande sollicitatiebutton. Een assessment kan 

onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. We zien uw reactie graag uiterlijk 1 mei 2017 

tegemoet.  

Solliciteren 
Als medisch specialist werkt u met patiënten, vertrouwelijke gegevens, goederen en geld. Daarom 
vindt aanstelling plaats onder voorbehoud van het overleggen van een gunstige Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG). 
 
Klinische Fysica 
De Algemene Klinische Fysica maakt binnen HMC onderdeel uit van het Cluster “Medisch 
Ondersteunend”, met daarin onder meer de afdeling Radiologie/Nucleaire Geneeskunde en de 
Radiotherapie. Momenteel worden de mogelijkheden verkend om samen met de klinisch fysici 
radiotherapie een gezamenlijke OE (vakgroep) te vormen. Als klinisch fysicus wordt u lid van de 
Medische Staf. 

HMC heeft de komende jaren veel grote projecten waaronder een nieuwe hybride OK en 
interventiekamers voor de radiologie op locatie Westeinde, uitbreiding van de radiologie op de SEH 
met onder andere een “sliding gantry” CT en nieuwe MRI. Ook is er het voornemen om de nucleaire 
geneeskunde vanuit Westeinde en Bronovo te verhuizen en te concentreren op Antoniushove. In het 
plan worden ook de mogelijkheden voor de aanschaf van een PET-CT meegenomen. 

 

HMC 

Bij HMC werken we met liefde en lef en zijn we trots op wat we doen! We werken met toegankelijke 
en betrouwbare collega’s en leveren topklinische kwalitatief hoogstaande zorg, dichtbij huis. Samen 
met de verwijzers, verpleging, verzorging en thuiszorg zorgen wij voor de patiënt zoals hij/zij dit wil. 

HMC + Antoniushove + Bronovo + Westeinde: drie locaties met elk hun eigen accent. 

 
Meer informatie over HMC vind je op www.haaglandenmc.nl. Wil je eerst ontdekken hoeveel je 
toekomstige collega’s al voor elkaar hebben gekregen? Kijk dan op www.werkenbijhetmch.nl. 
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