
 

 
Instituut Verbeeten is een specialistisch ziekenhuis waar topklinische zorg wordt geleverd op het 
gebied van Radiotherapeutische Oncologie en Nucleaire Geneeskunde. 
De groep medisch specialisten bestaat uit 14 radiotherapeut-oncologen, 4 nucleair geneeskundigen 
en een algemeen arts. Samen met zo’n 250 medewerkers (klinisch fysici, radiotherapeutisch 
laboranten, medisch nucleair werkers, doktersassistenten en ondersteunend personeel) worden 
met de modernste apparatuur jaarlijks zo’n 4500 patiënten behandeld en 7000 patiënten 
onderzocht.  
Het verzorgingsgebied, met meer dan één miljoen inwoners, strekt zich uit van West- en Midden- 
tot Noord-Oost Brabant. Met de ziekenhuizen in dit gebied bestaat een nauwe samenwerking. 
Patiënten worden behandeld in onze vestigingen Verbeeten Tilburg, Verbeeten Breda en Verbeeten 
Den Bosch.  

 

Wegens uitbreiding zoeken wij per 1 mei 2018 een: 

 

Klinisch Fysicus Radiotherapie (m/v) 
voor 36 uur per week 

 

De afdeling Klinisch Fysica & Instrumentatie (KF&I) bestaat op dit moment uit 21 

medewerkers waaronder 5 klinisch fysici en een klinisch informaticus. De afdeling KF&I 

biedt fysisch-technische ondersteuning aan het primaire proces. De afdeling is 

verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van medische apparatuur en voor de 

stralingshygiëne. Ook de initiatie en realisatie van medisch-technische innovaties behoort 

tot de verantwoordelijkheden van de afdeling. 

 

Als klinisch fysicus bent u mede verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de 

medische behandeling. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de realisatie van 

verbeteringen en innovaties op medisch-technisch gebied. Binnen tumorwerkgroepen 

worden ontwikkelingen afgestemd met de radiotherapeuten. De klinisch fysici verdelen in 

onderling overleg de aandachtspunten. Er is een nauwe samenwerking met medisch 

specialisten en andere professionals in een multidisciplinaire omgeving. 

 

Wij vragen:  

• een geregistreerd klinisch fysicus radiotherapie of een kandidaat die binnenkort 

zijn/haar registratie verwacht te behalen; 

• innovatief vermogen;  

• goede communicatieve eigenschappen om in een multidisciplinaire omgeving te 

werken; 

• goede beheersing van de Nederlandse taal; 

 

Wij bieden: 

• een dienstverband voor 1 jaar met uitzicht op aanstelling voor onbepaalde tijd bij 

goed functioneren; 

• een hechte, ambitieuze vakgroep klinisch fysici met een duidelijke visie op de 

toekomst, waarbij Instituut Verbeeten de mogelijkheden biedt om deze visie waar 

te maken.  

• deelname aan het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden; 



• de arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao ziekenhuizen, kijk voor meer 

informatie op www.nvz-ziekenhuizen.nl. Inschaling gebeurt op basis van ervaring 

in FWG 75; 

• een persoonlijk accreditatiebudget. 

 

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken (www.verbeeten.nl) of contact 

opnemen met Willy de Kruijf, hoofd KF&I, tel. 013-5947560 (kruijf.de.w@bvi.nl) of met 

het secretariaat P&O, tel.  013-5947794. 

Uw schriftelijke reactie en CV kunt u tot 1 februari 2018 richten aan Instituut Verbeeten, 

t.a.v. secretariaat P&O, e-mailadres sollicitatie@bvi.nl. 


