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De vakgroep Klinische Fysica van het Martini Ziekenhuis zoekt een 
 

Klinisch Fysicus (1,0 FTE) 
 
De organisatie 
Het Martini Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis voor de noordelijke regio en maakt onderdeel uit 
van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Via het Santeon 
samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen wordt gestreefd naar continue 
verbetering en vernieuwing van de zorg.  
 
Jouw rol in het team 
In verband met het vertrek van één van onze collega’s is de vakgroep Klinische Fysica op zoek naar 
een geregistreerd klinisch fysicus met werkterrein AKF of RNG, die daarnaast ook geregistreerd is als 
stralingsbeschermingsdeskundige of de mogelijkheid heeft zich hiervoor te laten registreren.  
Binnen het Martini Ziekenhuis vormt de Klinische Fysica een aparte vakgroep, die nauw betrokken is 
bij het gehele traject van aanschaf tot afvoer van medische apparatuur. Wij hebben met betrekking tot 
aanschaf en onderhoud van de apparatuur een centrale rol, zowel richting medische techniek  en 
inkoop als de medisch specialist. Daarnaast speelt ook de medische IT in de werkzaamheden een 
steeds grotere rol. Jij gaat actief participeren in het optimaliseren van de patiëntenzorg, en zet je 
daarbij actief in bij het borgen van patiëntveiligheid m.b.t. medische technologie en innovatie.  
 
De vakgroep Klinische Fysica heeft een directe verantwoordelijkheid voor de stralingsbescherming 
ziekenhuisbreed, in het bijzonder de afdeling beeldvormende technieken. Bij deze afdeling is de 
vakgroep Klinische Fysica ook nauw betrokken voor wat betreft de kwaliteit van beeldvorming en 
introductie van nieuwe technieken. Momenteel loopt er binnen de afdeling nucleaire geneeskunde een 
innovatief traject m.b.t. cardiologische beeldvorming. 
 
Over het team 
De vakgroep Klinische Fysica bestaat momenteel uit twee klinisch fysici, beiden lid van de medische 
staf, en een biomedisch technoloog. De vakgroep Klinische Fysica maakt onderdeel uit van het cluster 
medische ondersteuning. Wij werken nauw samen met de afdeling medische techniek, die naar 
verwachting in 2021 verder geformaliseerd zal worden. Naast de werkzaamheden in het Martini 
Ziekenhuis wordt vanuit de vakgroep als klinisch fysicus ook invulling gegeven aan de 
stralingsbescherming en klinisch fysische ondersteuning van twee perifere ziekenhuizen. 
 
Wij vragen van jou 

 Je bent geregistreerd bij de NVKF met werkterrein AKF of RNG. 

 Je hebt bij voorkeur enkele jaren werkervaring als klinisch fysicus in een setting waarbij  wordt 
samengewerkt met de afdeling medische techniek. 

 Je hebt affiniteit met het ondersteunen en implementeren van medisch 
technologische innovaties. 

 Je hebt affiniteit met het implementeren van regelgeving omtrent medische technologie.  
 
We zoeken een enthousiaste, pro actieve en communicatief onderlegde collega en daarnaast ben je 
in staat om tactisch te manoeuvreren. Verder ben je bekend met de ins- en outs van het vakgebied en 
ben je bereid je werkzaamheden ook in andere ziekenhuizen uit te voeren. Daarbij houd je rekening 
met diverse belangen en weet daarin je eigen weg te vinden. Ook ben je praktisch en pragmatisch 
ingesteld, initiërend en energiek. Als het gaat om het ontplooien van nieuwe initiatieven beschik je 
over een commerciële instelling. Uiteraard houd jij de medisch-technische ontwikkelingen in meerdere 
vakgebieden bij. 
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Dit krijg je ervoor terug 

 Maximaal € 8.128,- op basis van 36 uur (FWG 75, CAO Ziekenhuizen), afhankelijk van je kennis 
en ervaring. 

 Een contract voor de duur van 1 jaar met zicht op een vast dienstverband. 

 Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering van 8,33%. 
 
Vragen? 
Heb je vragen over de vacature? We komen graag met je in contact. 

Anne Talsma, klinisch fysicus, tel nr. 050 5246733 of per mail: anne.talsma@mzh.nl  
 
Belangstelling? 
Je schriftelijke sollicitatie en curriculum vitae kun je sturen naar het bestuur van het 
Samenwerkingsverband Medisch Specialisten Martini Ziekenhuis, ter attentie van mw. A.H. de Vries-
Jansen, Bureau Medische Staf, postbus 30033, 9700 RM Groningen. Mailen kan ook: 
ToetredingVMS@mzh.nl   
Kijk voor meer informatie over ons ziekenhuis op www.martiniziekenhuis.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.  
 
 
INFORMATIE EXTERNE WEBSITES 
 
Reageren kan tot en met 25-01-2020 
 
Samen voor de beste zorg!  

Het Martini, dat zijn wij. Wij zijn een topklinisch opleidingsziekenhuis en daar zijn we trots op. Naast 

brede basiszorg bieden we complexe zorg en hebben we bovenregionale expertise. We werken 

continu aan vernieuwing. Daarom doen we veel toegepast onderzoek en werk je bij ons in een 

moderne werkomgeving met de nieuwste technologieën en behandelmethoden. Maar nog 

belangrijker: samen zijn we een organisatie van en voor mensen. Dat zie je, proef je en ervaar je. Als 

patiënt én als medewerker. Welkom bij #teammartini. 
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