
De groep klinische fysica radiotherapie van Noordwest Ziekenhuisgroep bestaat uit 4 klinisch fysici, 3 
klinisch fysisch medewerkers en 2 versnellertechnici. Wegens een mooie kans op een ander continent 
zal een collega ons team verlaten en daarom zoeken wij een nieuwe collega in de functie van 
 

 

klinisch fysicus radiotherapie 
 
 
De functie 

Als klinisch fysicus ben je eindverantwoordelijk voor de hoge kwaliteitseisen die gesteld worden aan 
het technisch deel, het klinisch functioneren en het gebruik van apparatuur en applicaties. Er wordt 
van je verwacht dat je de leiding neemt bij innovaties op de afdeling die bijdragen aan het welzijn van 
de patiënt en de efficiëntie en veiligheid van de behandelingen op de afdeling. 
In samenspraak met de andere klinisch fysici zal een verdeling van aandachtsgebieden worden 
vastgesteld. Functioneel leidinggeven behoort tot je kerntaken. De klinisch fysici bepalen met de 
radiotherapeut-oncologen het fysisch-medisch beleid van de afdeling en zijn lid van de medische staf 
van het ziekenhuis. 
 
Wij vragen van een klinisch fysicus 

• een registratie bij de NVKF voor het werkterrein radiotherapie 

• brede ervaring binnen de Radiotherapie en kennis van moderne behandeltechnieken 

• affiniteit met Radiotherapie ICT 

• affiniteit met projectmanagement 
 
Wie ben jij? 
Als klinisch fysicus ben je de drijvende kracht om met een team gestelde doelen te realiseren. Je bent 
communicatief vaardig, hebt overtuigingskracht en kan medewerkers enthousiasmeren en motiveren. 
Daarnaast durf je voor je mening uit te komen en kun je goed samenwerken met collega’s van 
verschillende disciplines. 
 
Wij bieden 

• een zeer uitdagende functie in een complexe en inspirerende organisatie  

• een aanstelling voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband 

• een salaris afhankelijk van werkervaring (max. € 7.669,- bruto per maand op basis van 36 uur 
per week, FWG 75) 

• een goed arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een eindejaarsuitkering, fietsplan en 
bedrijfsfitness 
 

De afdeling 
De afdeling radiotherapie behandelt circa 1900 patiënten per jaar en zij waarderen de geleverde zorg 
met een zeer hoog cijfer. Op de afdeling werken ongeveer 65 medewerkers: groot genoeg om 
afwisselend te zijn, klein genoeg om ieders naam te kennen. De afdeling beschikt over 4 lineaire 
versnellers met CBCT, een large-bore multislice (4D-)CT en een orthovolt toestel. Brachytherapie bij 
prostaatkanker wordt uitgevoerd met jodiumzaadjes. Er is een goede samenwerking met de 
beeldvormende afdelingen, zodat MRI en PET-CT altijd beschikbaar zijn voor Radiotherapie. Op de 
afdeling wordt gewerkt volgens normen van de ISO Healthcare (NEN-EN 15224). In samenwerking 
met het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en het Amsterdam UMC wordt de opleiding tot klinisch 
fysicus radiotherapie verzorgd. 
 
De afdeling biedt geavanceerde behandeltechnieken aan: VMAT is de standaard techniek voor bijna 
alle curatieve behandelingen en stereotaxie wordt toegepast bij de bestraling van schedel, long, bot, 
wervel en lymfeklieren. Op korte termijn is de afdeling vooral gericht op de implementatie van FFF en 
het vervangen van de CT, het TPS en gefaseerd 2 lineaire versnellers. Daarnaast zijn er ambities voor 
de middellange termijn om uit te breiden met een MR-Linac. Dit alles betekent dat er voor de klinisch 
fysici veel uitdagingen zijn. De samenwerking met radiotherapeut-oncologen, klinisch fysisch 
medewerkers, medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen en versnellertechnici is prettig en 
laagdrempelig. Innovaties kunnen rekenen op het volledige draagvlak binnen de afdeling waardoor 
deze snel en veilig ingevoerd kunnen worden. 
 
 



Over Noordwest 
Noordwest Ziekenhuisgroep is een topklinisch ziekenhuis. Dit betekent dat we een 
opleidingsziekenhuis zijn voor vrijwel alle medisch specialismen. Met 700 bedden, ruim 4000 
medewerkers, 650 vrijwilligers en zo'n 325 medisch specialisten is Noordwest Ziekenhuisgroep een 
van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland en een grote werkgever in Noord-Holland.  
Noordwest, als je nóg beter wilt worden dan je al bent. 
 
Ben je enthousiast? 
Voor meer informatie over de functie of afdeling kun je contact opnemen met 1 van de klinisch fysici: Luc 
Bos (l.j.bos@nwz.nl), Kirsten Deurloo (k.deurloo@nwz.nl) of Rens Vingerhoets (r.a.a.vingerhoets@nwz.nl), 
bereikbaar via telefoonnummer 088-0854031. 

 
Heb je interesse in bovenstaande functie en voldoe je aan de profieleisen, dan nodigen wij je van 
harte uit te solliciteren.  
 
Solliciteren kan t/m 29 november 2019 via het sollicitatieformulier op www.nwz.nl o.v.v. 
vacaturenummer 2240. 
 
De eerste gespreksronde vindt plaats in week 50. 
 
Een screening maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.  
 
Een assessment behoort tot de mogelijkheden in de aanstellingsprocedure. 
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