
  

In het kort 

vacaturenummer : C.18.FD.ML.43 

sluitingsdatum : tot en met 27 januari 2019 

 

Klinisch-Fysicus – Audioloog in opleiding, Leiden  

 

De functie 

Als klinisch-fysicus - audioloog in opleiding volgt u de opleiding tot klinisch-fysicus – audioloog onder auspiciën 

van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) en de Stichting Opleiding Klinisch Fysicus (OKF) 

op het Centrum Audiologie en Hoorimplantaten. 

 

Naast de toepassing van de klinisch fysica (audiologie) in de directe patiëntenzorg verricht u wetenschappelijk 

onderzoek binnen het researchprogramma van de afdeling. Daarnaast participeert u in onderwijsactiviteiten van 

de afdeling KNO. Tot het takenpakket behoort het uitvoeren en superviseren van diagnostisch audiologisch 

onderzoek, het aanpassen van hoortoestellen, BAHA, CI en andere hoorhulpmiddelen en het ontwikkelen van 

nieuwe audiologische meetmethoden en technieken. U fungeert als aanspreekpunt van het multidisciplinaire 

team, bestaande uit KNO-artsen, audiologen, psychologen, linguïsten, logopedisten en maatschappelijk werk en 

adviseert verwijzers zoals huisartsen, KNO-artsen, kinderartsen, jeugdartsen en bedrijfsartsen. De opleiding vindt 

plaats binnen het opleidingscluster Zuid-Holland. De stage in het derde jaar van de opleiding (zes maanden) 

voltrekt zich in het Kentalis Audiologisch Centrum Den Haag. 

 

Het profiel 

Wij zoeken een wetenschappelijk opgeleide kandidaat die: 

• (Technische) Natuurkunde of een gelijkwaardige opleiding heeft afgerond; 

• aantoonbaar belangstelling heeft voor de toepassing van klinische fysica en klinisch onderzoek; 

• affiniteit heeft met zorg aan volwassenen met gehoorproblemen en kinderen met gehoor- en/of spraak-

/taalproblemen; 

• beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden; 

• flexibel, zelfstandig en organisatorisch sterk is. 

 

Het aanbod 

U werkt in een dienstverband van 36 uur per week. U krijgt een tijdelijke aanstelling voor vier jaar. Het salaris is 

afhankelijk van uw opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 4.759,- bruto per maand bij een fulltime 

dienstverband (schaal arts-assistenten, CAO UMC per 1-1-2019).  

  

 

Werken bij het LUMC  

In Het LUMC is een centrum van medische vernieuwing, dat de patiëntenzorg wil verbeteren door internationaal 

vooraanstaand onderzoek. We werken daarbij patiëntveilig en gastvrij. Om dit te realiseren zijn artsen, 



 

gespecialiseerde zorgverleners, ondersteunend personeel en wetenschappelijke onderzoekers nodig. Het 

Centrum Audiologie en Hoorimplantaten is onderdeel van de afdeling KNO van het LUMC. Binnen KNO nemen 

de oorheelkunde en audiologische zorg een belangrijke plaats in. De afdeling heeft zich de afgelopen jaren sterk 

ontwikkeld op het gebied van cochleaire implantaten, in-het-bot verankerde hoortoestellen, en onderzoek en 

begeleiding van kinderen met gehoor- en/of spraak-/taalproblematiek. De afdeling werkt nauw samen met 

scholen, gezinsbegeleidingsdiensten en zorginstellingen voor doven en slechthorenden.  

 

Meer informatie 

De uitgebreide vacaturetekst kunt u vinden op www.werkenbijlumc.nl. Daarnaast kunt u contact opnemen met de 

heer drs. P.P.B.M. Boermans, opleider of met dr. ir. J.A.P.M. de Laat, plaatsvervangend opleider, Centrum 

Audiologie en Hoorimplantaten, afdeling KNO, telefoon 071 526 33 92, audc@lumc.nl. 

 

De startdatum voor de functie is 1 maart 2019 of zo spoedig mogelijk daarna. Voor deze vacature worden 

referenties opgevraagd. 

 

Solliciteren 

Wilt u solliciteren, vul dan uiterlijk 27 januari 2019 ons sollicitatieformulier in. U kunt ook direct solliciteren via 

www.werkenbijlumc.nl.  

 

 

 

 

https://lamarcommunicatie.sharepoint.com/sites/projecten/LUMC/Vacatureproces/Vacatures_2019/PO5029_vacatures_week_03_2019/www.werkenbijlumc.nl
mailto:audc@lumc.nl
http://bit.ly/2VFvg9N
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