
 
Expertisecentrum Kempenhaeghe zoekt binnen de afdeling Klinische Fysica 

op korte termijn een 

 

Medisch Fysicus/Biomedisch ingenieur (32-36 uur) 
 

Elke dag maakt Kempenhaeghe het verschil voor een kind, een gezin, een familie. Wij 
zorgen dat cliënten ondanks hun diagnose of beperking meer perspectief krijgen. Door 

kennis en aandacht krachtig te combineren, verbindingen te leggen en onszelf continu te 

ontwikkelen. Onze centra werken met 1.200 medewerkers aan gespecialiseerde zorg 
voor mensen met epilepsie, slaapstoornissen of neurologische leer- en 

ontwikkelingsstoornissen. Expertiseontwikkeling en innovatie van diagnostiek en 
behandeling zijn strategische pijlers voor Kempenhaeghe. Daarom werken de centra 

samen met vooraanstaande academische ziekenhuizen, universiteiten en 

onderzoeksinstituten, waaronder Maastricht UMC+, de Technische Universiteit Eindhoven 
en het Universitair ziekenhuis Gent. 

 
De afdeling Klinische Fysica levert met een team van enthousiaste professionals 

technische en wetenschappelijke ondersteuning om klinisch onderzoek ten behoeve van 

de diagnostiek en behandeling van mensen met epilepsie en slaap- en waak- en 
leerstoornissen mogelijk te maken.  

 

Taken: 
- Ondersteunen van het pre-chirurgische traject bij verschillende onderzoeken op 

het gebied van elektrofysiologie en imaging zoals EEG-fMRI, bronlokalisatie met 
EEG en/of MEG, netwerkanalyse, direct feedback via brain computer interface etc. 

- Het ontwikkelen, voorbereiden, opstellen, leiden, uitvoeren en evalueren van 
projecten 

- Het schrijven van onderzoeksvoorstellen en het verrichten van wetenschappelijk 

onderzoek 
- Je werkt samen met artsen en onderzoekers en rapporteert aan het hoofd 

Klinische Fysica 

 

Functie-eisen: 
- Een universitaire opleiding (technische) natuurkunde, technische geneeskunde, 

biomedische technologie of vergelijkbare relevante opleiding 

- Inzicht en ervaring met wetenschappelijk onderzoek blijkend uit een promotie.  
- Ervaring op het gebied van EEG analyses, bij voorkeur met epilepsie 

- Ervaring en kennis van Matlab  

- Je bent in staat onderzoeken te initiëren, hierin zelfstandig te opereren, maar 
tegelijk samenwerking te zoeken met andere disciplines 

- Uitstekende sociale vaardigheden zijn van groot belang gezien het 

multidisciplinaire karakter van de functie 
 

Arbeidsvoorwaarden: 
Je krijgt een aanstelling voor de duur van twee jaar waarna er uitzicht is op een 

aanstelling voor onbepaalde tijd. De Cao ziekenhuizen is van toepassing. Het salaris is 
afhankelijk van opleiding en werkervaring FWG schaal 60. 

 

Informatie en sollicitatie: 
U kunt u belangstelling tot en met 31 mei 2018 kenbaar maken via de link: 

https://werkenenleren.kempenhaeghe.nl/. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met Hans van Dijk, hoofd Klinische Fysica op telefoonnummer 040-2279 493. 


