
 
 

Klinisch fysicus radiotherapie (fulltime, 36 uur) 
 

Functie inhoud 
De afdeling Radiotherapie gaat 2 versnellers vervangen door nieuwe toestellen welke zullen 
beschikken over een 6D tafel en FFF. Met deze vervanging wil de afdeling stereotactische bestraling 
van 4 tot 10 hersenmetastases mogelijk maken evenals wervelstereotaxie. Deze vervangingen en 
klinische introducties van nieuwe technieken zullen projectmatig worden opgepakt. Ten behoeve van 
deze uitbreiding in capaciteit en behandelmethodes zoeken we nu een extra klinisch fysicus. Als 
klinisch fysicus radiotherapie zal je, in afstemming met de andere klinisch fysici radiotherapie,  voor 1 
of meerdere van deze projecten verantwoordelijk zijn. 
 

Functie eisen 

 Je hebt een afgeronde opleiding tot klinisch fysicus radiotherapie. Ook klinisch fysici die hun 
opleiding binnenkort hopen af te ronden  kunnen reageren 

 Je bent in staat om zelfstandig en projectmatig in teamverband te werken en projecten te 
leiden 

 Je beschikt over goede contactuele eigenschappen 
 

Afdeling Radiotherapie 
Je maakt deel uit van de afdeling Klinische Fysica, onderdeel van de service-eenheid Informatie, 
Communicatie en Medische Technologie (ICMT). Voor meer informatie over onze vakgroep klinische 
fysica wordt verwezen naar: 
https://www.catharinaziekenhuis.nl/patient/ondersteunendeafdelingen/81-klinische-fysica.html 
De afdeling Radiotherapie wil optimale zorg bieden aan de patiënt in een prettige sfeer. Daarbij wil 
de afdeling de beste behandelmogelijkheden bieden. De afdeling beschikt daartoe over een eigen CT, 
6 Elekta versnellers, 1 intra-operatieve versneller (Mobetron) en brachytherapie. Recent is het 
planningssysteem RayStation in gebruik genomen en wordt volop gewerkt aan de verdere klinische 
implementatie van adaptieve radiotherapie. De afdeling draagt bij aan de opleiding van AIOS en 
Klifios en begeleidt studenten en promovendi. 
De samenwerking op de afdeling kenmerkt zich door een prettige, laagdrempelige cultuur waarbij de 
verschillende geledingen elkaar goed kunnen vinden. 
 

Het Catharina Ziekenhuis 
Werken bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven betekent werken in een open, gastvrije en bovenal 
deskundige omgeving. In een topklinisch opleidingsziekenhuis met veel ambitie. Waar de patiënt, 
maar ook de medewerker voorop staat. Werken bij Catharina betekent dagelijks het enthousiasme 
en de gedrevenheid ervaren van ruim 3.000 collega’s. 
 

Voornemen tot fusie 

Het Catharina Ziekenhuis is voornemens te fuseren met de St. Anna Zorggroep in 
Geldrop/Eindhoven. Met de fusieplannen beogen de ziekenhuizen dat basiszorg en topklinische zorg 
in het verzorgingsgebied toegankelijk en betaalbaar blijft. De ziekenhuizen zijn ervan overtuigd dat ze 
elkaar goed aanvullen. Het Catharina Ziekenhuis met 700 bedden is een topklinisch ziekenhuis dat 
hoogcomplexe zorg levert en medisch specialisten opleidt. De St. Anna Zorggroep biedt via het St. 
Anna Ziekenhuis uitstekende reguliere ziekenhuiszorg en heeft daarnaast een tak verpleeghuiszorg 
en een medisch sportgezondheidscentrum.   
 



Ons aanbod 
De functie is volgens ziekenhuis CAO ingeschaald in FWG75 (max € bruto per maand), op basis van 
een 36-urige werkweek. Inschaling vindt plaats op basis van meegebrachte kennis en ervaring. We 
bieden een Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden. Hiermee kun je arbeidsvoorwaarden op maat 
maken, bijvoorbeeld voor extra verlof of voor fiscaal voordeel. Daarnaast krijg je ruimte voor 
vakverbreding en persoonlijke ontwikkeling. De functie is in principe voor de duur van 1 jaar. 

 
Interesse? 
Wil je meer weten over deze functie en je kansen op de radiotherapie afdeling? Neem dan contact 
op met Coen Hurkmans op 040-2396493 of via coen.hurkmans@catharinaziekenhuis.nl.  
Wil jij ons team versterken? Je sollicitatie ontvangen we graag voor 5 maart 2017 via de 
sollicitatiebutton op http://bit.ly/2kNycy2. De eerste gesprekken vinden plaats op 16 maart 2017. 
 
 


