
 

Binnen KF-ZON bestaan per 1 januari 2021 vacatures voor vier opleidingsplaatsen: Algemene 
Klinische Fysica, Radiologie & Nucleaire Geneeskunde en Radiotherapie (2). Sollicitaties dienen per 
subspecialisatie te gebeuren maar er mag op meerdere van deze vacatures gesolliciteerd worden. 
 
In het Catharina Ziekenhuis Eindhoven bestaat voor 2021 een vacature voor 

 

Algemeen Klinisch Fysicus in opleiding (fulltime, 36 uur) 
 
De opleiding start per 1 januari 2021 en zal worden vormgegeven binnen het opleidingscluster KF-ZON; 
een samenwerkingsverband van 6 opleidingsziekenhuizen in Zuid-Oost Nederland (Academisch 
Ziekenhuis Maastricht, Adelante Zorggroep, Catharina Ziekenhuis, MAASTRO Clinic, Maxima Medisch 
Centrum en Zuyderland Medisch Centrum), conform de eisen van de Stichting Opleiding Klinische 
Fysica (OKF).  
 
Het Catharina Ziekenhuis zal als standplaats dienen voor een grondige vorming. De opleiding wordt 
verzorgd door de vakgroep Klinische Fysica waarin alle klinisch fysici (9) van de verschillende 
subspecialisaties intensief samenwerken. Hiermee bieden wij een uniek opleidingsklimaat dat de 
mogelijkheid biedt om samen met je collega klinisch fysici in opleiding zowel diepte als breedte aan 
je opleiding te geven.  
Onderdeel van de 4-jarige opleiding is een stage van minimaal 6 maanden in het Academisch 
Ziekenhuis Maastricht en nog 6 maanden stages in de andere opleidingsziekenhuizen van het cluster 
KF-ZON. Wetenschap in de vorm van een onderzoek en publicatie is onderdeel van de opleiding. 
 

Wat ga je doen? 
De 4-jarige opleiding tot klinisch fysicus vindt plaats volgens de opleidingseisen van de Stichting 
Opleiding Klinische Fysica (www.stichtingokf.nl). Tijdens de opleiding kom je in aanraking met alle 
aspecten van het vak. Je besteedt veel tijd aan projecten in het Catharina Ziekenhuis, maar ook aan 
externe stages en (inter-)nationale cursussen. Je maakt deel uit van de afdeling Klinische Fysica en 
Informatie Management (KIM), onderdeel van de service-eenheid Medische, Informatie- en 
Communicatie-Technologie (MICT). Er is veel contact tussen de klifio’s uit verschillende 
werkterreinen en verschillende jaren, onder meer door reguliere gezamenlijke onderwijsmomenten.  
 

Wat breng je mee? 

 Een afgeronde master-opleiding in de (technische) natuurkunde of een door de Stichting OKF 
gelijkwaardig geachte masteropleiding. 

 Zeer goede contactuele en communicatieve vaardigheden en het vermogen zelfstandig te 
functioneren in een multidisciplinaire omgeving. 

 Ambitie en motivatie voor het beroep klinisch fysicus. 

 Het vermogen tot projectmatig werken. 

 Belangstelling voor toegepast klinisch-wetenschappelijk onderzoek. 

 Een afgeronde fysische promotie is een pré. 
 

  

http://www.stichtingokf.nl/


 

Vakgroep Klinische Fysica 

Klinische fysica is het vakgebied waarin fysische methodieken in de gezondheidszorg worden 
toegepast. De vakgroep Klinische Fysica is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en doelmatige inzet 
van medische technologie in het Catharina ziekenhuis, op een veilige manier voor zowel patiënt als 
personeel en met een optimale kwaliteit.  
De werkzaamheden richten zich op aanschaf, implementatie en het gebruik van medische 
technologie bij diagnostiek en behandeling, op doelmatige en veilige toepassing van fysische agentia 
en op innovatie en wetenschap op dit gebied. 
 
De algemeen klinisch fysici (in opleiding), een klinisch fysicus radiologie en nucleaire geneeskunde, en 
een biomedisch technoloog werken over de hele breedte van het Catharina Ziekenhuis. Belangrijke 
aandachtsgebieden hierin zijn de OK (22 OK’s waarvan 2 hybride), de IC (24 bedden), Radiologie (o.a. 
3 CT’s en 3 MRI’s), Cardiologie (5 HCK’s) en Nucleaire Geneeskunde (2 PET-CT’s en 1 SPECT). Ze 
werken daarbij nauw samen met de afdeling Medische Technologie waarin 22 medisch 

instrumentatie technici de medische apparatuur van het ziekenhuis beheren. Gedurende de 
opleiding zal ook aandacht zijn voor klinische ICT. 
 
Voor meer informatie over onze vakgroep Klinische Fysica wordt verwezen naar: 
https://www.catharinaziekenhuis.nl/patient/ondersteunendeafdelingen/81-klinische-fysica.html 
 

Het Catharina Ziekenhuis 
Het Catharina Ziekenhuis is een modern, gastvrij en topklinisch opleidingsziekenhuis in de hightech 
stad Eindhoven. Landelijk staan we bekend om onze hooggespecialiseerde zorg bij kanker en 
hartziekten. Werken in het Catharina Ziekenhuis is boeiend, leerzaam en uitdagend. Wij bieden je 
een professionele werkomgeving om elke dag het beste uit jezelf te halen. In het Catharina 
Ziekenhuis werken ruim 3.500 gedreven professionals met één doel: elke dag de beste zorg -direct of 
indirect- bieden aan onze patiënten. We investeren in de ontwikkeling, opleiding en duurzame 
inzetbaarheid van onze mensen omdat we samen het beste voor elkaar en voor de patiënt willen.  

 
Wat bieden wij? 

 De functie is volgens Cao Ziekenhuizen ingeschaald in de opleidingsschaal (max € 4662,00 
bruto per maand vanaf januari 2021), op basis van een 36-urige werkweek. Inschaling vindt 
plaats op basis van meegebrachte kennis en ervaring.  

• Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering ter hoogte van een volledig 13e en 14e maandsalaris. 
• Je kunt gebruik maken van één of meer regelingen uit ons Meerkeuzesysteem 

Arbeidsvoorwaarden. 
• Secundaire arbeidsvoorwaarden waarbij je een goed pensioen opbouwt en je een 

reiskostenvergoeding ontvangt. 
• Werken bij een topklinisch Ziekenhuis dat onderdeel is van het Santeon netwerk. Je krijgt 

daarmee de mogelijkheid om samen te werken met professionals van andere Santeon 
ziekenhuizen en zo vernieuwing te stimuleren. 

• Catharina ziekenhuis is in 2020 voor de 12e keer op rij verkozen tot Top Employer, daar zijn 
we trots op. 

• Investering in jouw ontwikkeling, opleiding en duurzame inzetbaarheid omdat we samen het 
beste voor elkaar en voor de patiënt willen. 

• De mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een ruim aanbod aan activiteiten in het kader 
van “Sterk in je werk”. 

 
Een Verklaring Omtrent het Gedrag maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 

 

https://www.catharinaziekenhuis.nl/patient/ondersteunendeafdelingen/81-klinische-fysica.html
https://www.catharinaziekenhuis.nl/patient/behandelcentra/41-catharina-kanker-instituut.html
https://www.catharinaziekenhuis.nl/patient/behandelcentra/51-catharina-hartcentrum.html


 

Interesse? 
Wil je meer weten over deze functie en je kansen op de afdeling Klinische Fysica? Neem dan contact 
op met Peter Brands (Opleider AKF) via 040 – 239 99 60.  
 
Wil jij ons team versterken? Je sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 11 november 2020  via de 
sollicitatiebutton op onze website www.catharinaziekenhuis.nl.  
 
De eerste gespreksronde AKF zal plaatsvinden op maandag 16 november in de middag en avond.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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