
Klinisch fysicus radiologie-nucleaire geneeskunde 

 
 

De afdeling Algemene Klinische Fysica en Stralingsbescherming van het HMC zoekt 
zo spoedig mogelijk, tijdelijk (voor 1 jaar) een klinisch fysicus radiologie-nucleaire 
geneeskunde.  

Wat ga je doen? 

Klinische Fysica 
De Algemene Klinische Fysica maakt binnen HMC onderdeel uit van het Cluster 
“Medisch Ondersteunend”, met daarin onder meer de afdeling Radiologie-Nucleaire 
Geneeskunde. De klinisch fysici van het HMC vormen een gezamenlijke OE 
(vakgroep), hierin zijn momenteel vertegenwoordigd 2 algemeen klinisch fysici en 4 
klinisch fysici radiotherapie (kijk voor meer informatie 
op: https://www.haaglandenmc.nl/specialismen/afdeling/klinische-fysica).  
 
De afdeling Algemene Klinische Fysica en Stralingsbescherming bestaat uit twee 
algemeen klinisch fysici (1,75 fte), twee klinisch fysisch medewerkers en een 
administratief medewerker. De focus van de afdeling ligt momenteel voornamelijk op 
stralingshygiëne, ondersteuning van de medische beeldvorming (röntgen) en de inzet 
van medische technologie in HMC. 
 
De Nucleaire Geneeskunde maakt onderdeel uit van de organisatorische eenheid 

Radiologie-Nucleaire Geneeskunde. De afdeling beschikt op locatie HMC 
Westeinde over 2 SPECT-CT’s en een therapiekamer t.b.v. I-131 therapie. De 
afdeling heeft daarnaast vergevorderde plannen voor implementatie van PET-CT in 
2021. Met zowel diagnostiek als therapieën wordt de nucleaire geneeskunde in volle 
breedte uitgeoefend. Op de afdeling zijn 2 Nucleair Geneeskundigen, 1 hybride 
Nucleair Geneeskundige/ Radioloog en 4 Medisch Nucleair Werkers werkzaam. Als 

https://www.haaglandenmc.nl/specialismen/afdeling/klinische-fysica


klinisch fysicus RNG zul jij  voornamelijk bijdragen aan het plannen en realiseren van 
de PET-CT faciliteit op HMC Antoniushove. 
 

Wat bieden wij jou? 

 In principe een jaarcontract op basis van 18 uur per week 
 Arbeidsvoorwaarden conform CAO Ziekenhuizen (FWG 75) met opleidingsbudget 

conform AMS-regeling 
 Je komt te werken in het eerste ziekenhuis in de Haagse regio met de 

certificering Top Employer 
 Pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn, 8,33% vakantietoeslag 

en 8,33% eindejaarsuitkering  
 Interessante extra's, zoals: korting op het aanschaffen van een nieuwe fiets, 

mobiele telefoon, tablet of laptop en studiekostenvergoeding. Korting bij je 
sportschool, op je verzekeringspremie, voor kinderopvang in de buurt 

 We zijn als werkgever mantelzorgvriendelijk en bieden goede voorwaarden 
hiervoor. Daarnaast bieden we vele initiatieven vanuit de afdeling P&O om jou 
gezond en vitaal te houden. Bekijk hier de folder. 

 Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Ziekenhuizen 
 

Interesse in deze vacature? 
Solliciteer of neem contact met ons op! 
 
Geef jij je carrière een plus? Solliciteer dan uiterlijk 31 mei 2020, via de 
sollicitatiebutton (https://www.werkenbijhmczorg.nl/vacatures/vacature/sollicitatie/klinisch-

fysicus-radiologie-nucleaire-geneeskunde).  
 
Je kunt je brief richten aan Niels Braakman (klinisch fysicus en afdelingshoofd). 
Ook voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Niels Braakman, via: 088 
979 32 91 of n.braakman@haaglandenmc.nl. 
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