
 

 

 

Klinisch Fysicus-Audioloog in opleiding 
 

Als klinisch fysicus-audioloog in opleiding bestaan jouw werkzaamheden uit: 

 

 Patiëntenzorg: spreekuren waarin je metingen verricht, resultaten bespreekt 

met patiënt of ouders, correspondeert met verwijzers en overlegt over diagnose 

en revalidatie in multidisciplinair teamverband. Tevens stel je (mede) indicaties 

voor hoortoestellen en cochleaire implantaten, stelt deze in en controleert; 

 Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek gedurende één jaar van de 

opleiding; hierin zet je experimenten op en voert deze uit, ontwikkelt 

meetinstrumenten of interventies, analyseert metingen bij proefpersonen en 

rapporteert mondeling en schriftelijk; 

 Kwaliteits- en veiligheidsborging op het gebied van zorg, ICT en medische 

technologie; 

 Mede-verzorging onderwijs aan medisch specialisten in opleiding, co-

assistenten en paramedici; 

 Audiologische en fysische kennis opdoen d.m.v. zelfstudie, cursussen en 

bijeenkomsten. 

Wat vragen wij van jou?  

Wij zoeken een enthousiaste kandidaat die de volgende kwaliteiten met zich 

meebrengt: 

 Vereist: een afgeronde academische opleiding natuurkunde of een andere door 

het College Consilium van de OKF goedgekeurde academische vooropleiding; 

zie hiervoor ook www.stichtingokf.nl; 

 Aantoonbare belangstelling voor (bio)medische vakken en de gezondheidszorg. 

 Aantoonbare affiniteit met (klinisch) wetenschappelijk onderzoek; een 

promotie of een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan wetenschappelijk 

onderzoek strekt tot aanbeveling; 

 Je beschikt over een professionele instelling. Het leveren van patiëntenzorg 

dient op een ethische, integere, betrokken, klantgerichte en oprechte wijze te 

gebeuren; 

 Je beschikt over uitstekende communicatieve, redactionele en analyse-

vaardigheden; 

 Je bent gericht op samenwerking en voortdurende verbetering van eigen en 

gezamenlijk functioneren; 

 Je geeft uiting aan de missiewaarden van het Maastricht UMC+. 

Voor deze functie geldt dat u voor aanvang van het dienstverband een Verklaring 

Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen. 

http://www.stichtingokf.nl/


Hoe ziet je werkomgeving eruit? 

De afdeling 

Het Audiologisch Centrum (AC) van het Maastricht UMC+ maakt deel uit van de 

afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde, binnen de Resultaat Verantwoordelijke Eenheid 

Operatieve Geneeskunde (RVE OG). Het AC werkt in multidisciplinaire teams aan 

patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van gehoor-, 

taal- of communicatieproblemen. Eén van die teams is het Cochlear Implant Team Zuid 

Oost Nederland (CI-ZON), een samenwerkingsverband met Gezinsbegeleiding, 

Adelante Audiologie en Communicatie, Audiologisch Centrum Brabant en de Mgr. 

Hanssenschool voor slechthorenden en doven. Speerpunten binnen zorg, onderzoek en 

onderwijs zijn auditief functioneren, cochleaire & andere implantaten, tinnitus, en 

gehoorverlies bij jonge kinderen. Het wetenschappelijk onderzoek is ingebed in de 

School for Mental Health and Neurosciences (MHENS). 

Inbedding 

De opleiding tot klinisch fysicus-audioloog staat onder auspiciën van de Stichting 

Opleiding Klinisch Fysicus (www.stichtingokf.nl) en duurt 4 jaar. De opleiding vindt 

plaats binnen het opleidingscluster KF-ZON, een samenwerkingsverband van zes 

opleidingsinstellingen in Zuid-Oost Nederland. Naast een grondige vorming met 

Maastricht UMC+ als standplaats zorgen stages bij Adelante Audiologie & 

Communicatie en andere deelnemende instellingen voor verdere verdieping en 

verbreding, binnen en buiten de eigen subspecialisatie. Indien de opleiding met succes 

doorlopen wordt, word je ingeschreven in het register van de Stichting OKF, waardoor 

u erkend bent als klinisch fysicus conform de wet BIG. 

Aanstelling 

Het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding voor 

gemiddeld 36 uur per week conform artikel 2.4.4 Cao umc. 

Een aanstelling voor vier dagen (0,89 fte) is bespreekbaar, waarbij de opleidingsduur 

uiteraard verlengd. 

Wat bieden wij? 

De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing. 

Wij bieden je:  

 Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris; 

 Goede pensioenvoorziening bij het ABP; 

 Mogelijkheid om je collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en 

arbeidsongeschiktheid (Loyalis); 

 Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en sportabonnement; 

 Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning 

methodiek. 

Salaris 

Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 4.481,- bruto 

per maand bij een fulltime aanstelling, conform schaal A10 van de Cao umc. 



 

Heb je nog vragen? 

Voor meer informatie over de functie, de sollicitatieprocedure of overige vragen kun je 

contact opnemen met kun je contact opnemen met Team Recruitment. Bereikbaar 

iedere werkdag op telefoonnummer: 043-387 59 77 of per mail: recruitment@mumc.nl  

Meer algemene informatie over arbeidsvoorwaarden en werken bij het Maastricht 

UMC+ is te vinden op www.werkenbijmumc.nl.  

Ja, ik wil deze baan! 

Wij verzoeken je, vóór 28 februari, digitaal te solliciteren via onze website 

https://www.werkenbijmumc.nl/vacature/10605-02s0001zvp door gebruik te maken 

van de "nu solliciteren" knop.  

Sollicitaties via andere kanalen kunnen door ons niet in behandeling worden genomen. 

Let op: Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan 

deel uit maken van de sollicitatieprocedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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