
 

Klinisch Fysicus Radiotherapie in opleiding  
 

Werkomgeving 
De afdeling Radiotherapie van het UMCG behandelt circa 4.500 nieuwe patiënten per jaar met ioniserende 
straling, deels ook in een satelliet bij het Scheperziekenhuis in Emmen. Centraal staat het voortdurend 
leveren van de beste kwaliteit van behandeling, op alle fronten.  
De afdeling beschikt over negen moderne lineaire versnellers, twee CT’s, HDR apparatuur voor 
brachytherapie, een orthovoltapparaat en geavanceerde bestralingsplanningsystemen. Speerpunt voor de 
afdeling en nieuw voor Nederland is het mogelijk maken van behandeling met protonentherapie vanaf eind 
2017. De voorbereiding hiervan is in volle gang.  
Er is daarnaast een actief onderzoeksprogramma rond het voorspellen, voorkomen en behandelen van 
schade aan normale weefsels. Klinische Fysica levert daaraan een wezenlijke bijdrage, onder meer met de 
bepaling van de werkelijk gegeven dosis en de correlatie daarvan met de kans op optredende complicaties, 
adaptieve radiotherapie met fotonen en protonen en bestraling van bewegende tumoren. 
Op de afdeling werken tweehonderd medewerkers uit diverse (para)medische en fysisch-technische 
disciplines. De geleding Klinische Fysica en Instrumentatie telt momenteel ruim dertig personen, onder wie 
twee klinisch-fysici in opleiding. Door voltooiing van de opleiding van één van hen is er plaats voor een 
nieuwe klinisch fysicus in opleiding.  

 

Functiebeschrijving 
De opleiding beslaat vier jaar overeenkomstig de opleidingseisen voor het gebied radiotherapie van de 
stichting Opleiding Klinische Fysica (OKF). Naast voorgeschreven cursussen zult u onder begeleiding en in 
toenemende mate zelfstandig werkzaamheden in de kliniek uitvoeren op alle aspecten van de klinische fysica 
radiotherapie, inclusief uiteraard protonentherapie. Kwaliteit en veiligheid van de behandelingen en de 
daarvoor benodigde apparatuur staan daarbij centraal. Een deel van het werk zal buiten kantooruren 
plaatsvinden. 
Daarnaast omvat de functie klinisch wetenschappelijk onderzoek en bijdragen aan ontwikkeling en 
introductie van nieuwe bestralingstechnieken en methoden.  
Een deel van de opleiding vindt plaats in de Isala Klinieken in Zwolle, partner van het UMCG in het 
opleidingscluster Klinische Fysica Noord-Oost Nederland (i.o.).  
 

Wat vragen wij 
- U heeft een universitaire opleiding afgerond in de (technische) natuurkunde of een andere door het College 
Consilium van de OKF goedgekeurde vooropleiding (zie www.stichtingokf.nl). 
- U heeft ambitie en motivatie voor de functie van klinische fysicus in de radiotherapie. 
- U heeft (aantoonbare) belangstelling voor toegepast klinisch wetenschappelijk onderzoek. 
- U heeft goede contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden. 
- U heeft het vermogen te functioneren in een multidisciplinaire omgeving.  
- U heeft bij voorkeur enige kennis betreffende de radiotherapie. 
 
Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat u voldoende bescherming tegen 
Hepatitis B moet hebben opgebouwd voordat u kunt worden aangesteld. Indien nodig verzorgt het UMCG 
de vaccinatie.  
 

Wat bieden wij 
U wordt aangesteld op tijdelijke basis voor de duur van de opleiding. Wij streven naar een ingangsdatum per 
1 april 2017. Uw salaris bedraagt maximaal € 4.842,-  bruto per maand (schaal 11), afhankelijk van relevante 
werkervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag, 
8,3% eindejaarsuitkering en een budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO 
Universitair Medische Centra (CAO-UMC).  

 

 

 



Meer informatie 
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:  
- dhr. ir. P.C. van der Hulst, klinisch fysicus/ opleider, telefoon (050) 361 36 74 (secretariaat) 
- dhr. dr. A.A. van ‘t Veld, hoofd Klinische Fysica en Instrumentatie, telefoon (050) 361 36  74 (secretariaat) 
 

Links 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica: www.nvkf.nl  
Stichting Opleiding Klinisch Fysicus: www.stichtingokf.nl  
Afdeling Radiotherapie: www.radiotherapiegroningen.nl  
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Solliciteren 
U kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier onderaan de vacaturetekst op onze website: 
www.werken.umcg.nl  of direct via:  http://ow.ly/L9b13085bcG 
Solliciteren kan tot en met 8 februari 2017. 
Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met 
nadere informatie. 


