
 

 

Het Audiologisch Centrum van het Amsterdam UMC, locatie AMC is op zoek naar een 

Klinisch fysicus audioloog in opleiding 

(36 uur/week, duur 4 jaar)  

Omschrijving De afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde van Amsterdam UMC, locatie AMC 

omvat o.a. het Audiologisch Centrum. Het Audiologisch Centrum is 

gespecialiseerd in diagnostiek en revalidatie van het gehoor bij kinderen en 

volwassenen en in diagnostiek bij taal-/spraakproblemen bij kinderen. Op het 

Audiologisch Centrum wordt klinisch-wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd 

en de afdeling heeft een opleidingsfunctie voor KNO-artsen. 

Een klinisch fysicus is een medisch specialist in de gezondheidszorg met kennis 

van natuurkundige principes. De klinisch fysicus zorgt ervoor dat nieuwe en 

bestaande medische technologie en technieken veilig en verantwoord worden 

toegepast om de diagnose en behandeling van patiënten te optimaliseren.  

Binnen een Audiologisch Centrum functioneert de klinisch fysicus audioloog 

bovendien als hoofdbehandelaar, waarbij de diagnostiek en revalidatie wordt 

aangeboden vanuit een multidisciplinair team, met daarin onder meer 

logopedisten, psychologen/orthopedagogen en maatschappelijk werkers.  

De opleiding tot klinisch fysicus audioloog wordt conform de richtlijnen van de 

stichting Opleiding Klinische Fysica (OKF) ingevuld, en duurt 4 jaar, waarin de 

directe patiëntenzorg het merendeel vormt. Naast patiëntenzorg zal een 

periode worden ingevuld met meer algemene klinische fysica, een periode met 

wetenschappelijk onderzoek en een stage in een perifeer Audiologisch 

Centrum. Het curriculum van de opleiding is te vinden op www.stichtingokf.nl. 

Het Audiologisch Centrum is actief onderdeel van het opleidingscluster Noord -

Holland, waar alle sub-specialismen van de klinische fysica nauw samen werken 

in de opleiding tot klinisch fysicus. Voor het sub-specialisme audiologie wordt 

de opleiding vormgegeven in samenwerking met Amsterdam UMC, locatie 

VUmc, AC Holland Noord (NSDSK) en AC Amersfoort (Pento). 

Wij vragen • Een afgeronde master opleiding in de fysica of een vergelijkbare, door de 

stichting OKF goedgekeurde vooropleiding (zie www.stichtingokf.nl, deze 

criteria worden strikt gehanteerd).  

• Motivatie voor patiëntenzorg, zowel voor volwassenen als kinderen en hun 

ouders. 

• Affiniteit met het werken in een multidisciplinair teamverband. 



• Affiniteit met klinisch wetenschappelijk onderzoek, waarbij een afgeronde 

promotie een voordeel is. 

• Uitstekende communicatieve en contactuele eigenschappen.  

Wij bieden • Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO UMC (max. schaal 10).  

• Bij aanvang (bij voorkeur per 1-3-2020) betreft het een tijdelijke aanstelling 

voor de duur van de opleiding. 

Inlichtingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: dr. ir. P. Brienesse, klinisch 

fysicus audioloog en/of ir. T.J.M Bost, klinisch fysicus audioloog te bereiken via 

telefoonnummer 020 5664534 of via email n.vanmeerveld@amsterdamumc.nl.  

Sollicitatie Enthousiaste kandidaten nodigen wij uit vóór dinsdag 24 december 2019 te 

reageren. De kennismakingsgesprekken vinden plaats op donderdag 9 januari 

2020. U kunt solliciteren via: www.werkenbijamc.nl/vacatures/klinisch-fysicus-

audioloog-in-opleiding 

 

 

 

 

 

 


