
Klinisch fysicus in opleiding  

 Het betreft een contract voor bepaalde tijd: 4 jaar voor de duur van de opleiding 

 Het aangeboden dienstverband is voor 36 uur per week 

 Schaal 10/11: max € 68622 bruto per jaar bij volledig dienstverband (incl. vakantiegeld en 
eindejaarsuitkering) 

 Sluitingsdatum 16-10-2017 

 Planning eerste gesprek week 43  
 
Functieomschrijving 
In het opleidingscluster Oost-Nederland zijn per januari 2018 twee nieuwe opleidingsplaatsen tot klinisch 
fysicus beschikbaar. De plaatsen betreffen de subspecialismen Algemene Klinische Fysica (AKF) en 
Radiotherapie (RT). De klinisch fysici in opleiding (klifio’s) volgen een vierjarige opleiding voor de registratie tot 
klinisch fysicus volgens de opleidingseisen van de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus. De opleiding AFK 
wordt uitgevoerd binnen het Radboudumc (Nijmegen), het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (Tilburg) en het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch) en de RT opleiding binnen het Radboudumc en de 
Radiotherapiegroep locatie Arnhem. Aanstelling geschiedt in het Radboudumc, waar ook een groot deel van 
het basiscurriculum doorlopen zal worden. 
  
Als klifio op één van deze subspecialismen ben je ingebed in de afdeling van de opleider. Binnen het 
Radboudumc wordt de opleiding vooral in het eerste opleidingsjaar in een vorm gegoten waarin gezamenlijk 
opgetrokken wordt met aandacht voor alle subspecialismen. Dat betreft vooral het algemene deel, maar ook 
specifieke aspecten uit elk van de subspecialismen waarvoor het Radboudumc opleidt. Ook in de 
daaropvolgende opleidingsjaren is er nauw contact tussen de verschillende klifio’s, zeker ook met degenen die 
al langer in opleiding zijn en de later aan te stellen klifio’s. 
 
Profiel 

 Een afgeronde academische opleiding natuurkunde of een andere door het College Consilium van de 
OKF goedgekeurde academische vooropleiding; zie hiervoor ook www.stichtingokf.nl; 

 Aantoonbare belangstelling voor (bio)medische vakken en de gezondheidszorg. Ervaring met 
onderdelen van het vakgebied strekt tot aanbeveling; 

 Aantoonbare affiniteit met (klinisch) wetenschappelijk onderzoek; 

 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 

 Goed kunnen samenwerken in multidisciplinair verband. 
 
Tot slot herken je jezelf in de Radboud manier van werken. 
 
Organisatie 
Werkterrein Algemene Klinische Fysica 
Het deel van de opleidingsgroep dat met name het subspecialisme AKF faciliteert is ziekenhuisbreed op 
verschillende plekken gepositioneerd waaronder bij de centrale Medische Technologie en Klinische Fysica, 
Kindergeneeskunde en Cardiologie waardoor er een goede basis is voor een brede opleiding AKF. 
 
De opleider (prof. dr. ir. Chris de Korte) en plaatsvervangend opleider (dr. ir. Joep Kierkels) zijn aangesteld 
binnen de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde en hebben respectievelijk medische 
ultrageluidtechnieken en cardiologie als voornaamste aandachtsgebied. Als co-opleiders zullen drs. John 
Creusen (ETZ) en dr. ir. Chris Peters (JBZ) optreden; een substantieel deel van de tijd zal in de beide niet 
academische centra worden doorgebracht. Op deze manier zal een breed pakket aan medisch-fysische en 
medisch-technologische aspecten aan bod komen via het onderwijs en via korte of langere deelname aan 
concrete projecten. De opleiding zal worden afgesloten met een ‘meesterproef’ van 9 maanden in het JBZ of 
ETZ. 
 
Werkterrein Radiotherapie 
De afdeling Radiotherapie behandelt patiënten in het Radboudumc en in satellieten bij het Canisius Wilhelmina 
Ziekenhuis in Nijmegen en bij het Maasziekenhuis in Boxmeer. De afdeling beschikt over 7 lineaire versnellers, 
vrijwel alle uitgerust met EPID en CBCT, een Big bore CT en HDR Brachytherapie. Op de afdeling worden vrijwel 
alle moderne bestralingstechnieken uitgevoerd, waaronder Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) en 
stereotactische radiotherapie. Verder heeft de afdeling toegang tot moderne beeldvorming zoals MRI en PET 
door goede samenwerking met de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. 
 

https://www.radboudumc.nl/
http://www.stichtingokf.nl/
http://www.stichtingokf.nl/
http://www.radboudumc.nl/werken-bij/de-radboud-manier-van-werken
https://www.radboudumc.nl/afdelingen/radiologie-en-nucleaire-geneeskunde
https://www.radboudumc.nl/afdelingen/radiotherapie


Opleider en plaatsvervangend opleider zijn respectievelijk dr. Martina Kunze-Busch en dr. ir. Ruud van 
Leeuwen. De fysisch-technische groep binnen de afdeling Radiotherapie geeft behandeladviezen, draagt de 
zorg voor medische technologie en methoden rond bestralingsvoorbereiding en -uitvoering, voor 
stralingsveiligheid, opleiding, innovatie en onderzoek. De groep omvat een twintigtal medewerkers bestaande 
uit klinisch fysici (i.o.) , klinisch fysisch medewerkers en gespecialiseerde ICT'ers. 
 
Het Radboudumc 
Het Radboudumc wil voorop lopen in de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare 
gezondheidszorg. En daarmee aan de gezondheid van mens en maatschappij in Nederland en daarbuiten. Onze 
missie is dan ook: To have a significant impact on healthcare. Bekijk zelf hoe dat zich uit in onze strategiefilm. 
 
Lees meer over wat werken bij het Radboudumc betekent en hoe jij daar aan kan bijdragen. 
 
Opmerkingen en contactinformatie  
De eerste gespreksronde is gepland in week 43. Een e-assessment maakt deel uit van de procedure. 
 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met dr. KlaasJan Renema, coördinator van de 
opleidingen klinische fysica in het Radboudumc of bij één van de opleiders. Je wordt verzocht daarvoor in 
eerste instantie contact op te nemen met het secretariaat, Marjolein Bastiaans, (024) 361 72 72.  
  
Bij indiensttreding vragen wij om een verklaring omtrent gedrag (VOG). De aanvraag hiervoor verloopt via de 
afdeling HR van het Radboudumc. 
  
Afhankelijk van opleiding en ervaring vindt inschaling plaats in 10 (maximaal € 4.216) of schaal 11 (maximaal 
4.917) bruto per maand op basis van een volledig dienstverband. Lees meer over de arbeidsvoorwaarden 
binnen het Radboudumc. 
  
Graag solliciteren vóór 16 oktober via ons online sollicitatieformulier.  
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures stellen wij niet op prijs. 
 
 

http://www.radboudumc.nl/over-het-radboudumc/waar-staan-we-voor
http://www.radboudumc.nl/werken-bij/werken-bij
https://www.radboudumc.nl/werken-bij/arbeidsvoorwaarden
https://www.radboudumc.nl/vacatures/50681-klinisch-fysicus-in-opleiding

