
(senior) Radiodiagnostisch laborant met specialisatie echografie 

(36 uur per week) 
 
Ben jij op zoek naar …. 
 
Een kleinschalig algemeen ziekenhuis met grote ambities? Een ziekenhuis dat mensgerichte en 
toegewijde topkwaliteit zorg biedt? Zoek je een werkomgeving waar collega’s elkaar kennen en 
makkelijk aanspreken? Waar professioneel en slim samengewerkt wordt in een informele en 
gezellige sfeer? Dan is een baan in het Diakonessenhuis echt iets voor jou. 
 
Echolaborant Vincent de Wissel over zijn baan in het Diakonessenhuis: “Het leuke aan echolaborant 
zijn in het Diakonessenhuis is de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid die je krijgt. Onder 
supervisie van een van de radiologen run je je eigen programma. Daarnaast is het mooie aan het 
verrichten van echografieën dat je echt hands-on met je patiënten bezig bent…” 
 

Op de afdeling Radiologie/Nucleaire geneeskunde worden radiodiagnostische onderzoeken 

uitgevoerd met behulp van conventionele röntgenstraling, echografie, MRI of CT-technieken. 

Daarnaast vinden er behandelingen plaats zoals dotteren en het vergruizen van nierstenen. Onze 

ambitie is het leveren van hoge kwaliteit van onze verrichtingen waarbij de wachttijden voor de 

patiënt kort zijn en de uitslag van het onderzoek snel bij de aanvragend arts beschikbaar is. Binnen 

Radiologie werken 4 specialistische teams, te weten een echo-, CT-, MRI- en interventieteam. 

De afdeling Radiologie zal binnen afzienbare tijd verbouwd en vernieuwd worden. 

Er wordt voor wat betreft conventionele opnames, echografie, CT, mammografie zoveel mogelijk op 

basis van ‘inloop’ gewerkt. Hiermee wordt patiënten en doorverwijzers de mogelijkheid geboden 

gebruik te maken van onze dienstverlening op het moment dat het hen uitkomt. Onze laboranten zijn 

allround inzetbaar en werken, afhankelijk van kennis en ervaring, op verschillende toestellen, waarbij 

zij rouleren per dag(deel). 

In januari 2018 zal er een eerstelijns diagnostisch adviescentrum worden geopend in park Transwijk 

Utrecht, het Gezondheids Lab. Hier zullen ook op locatie echografieën verricht gaan worden. Wegens 

deze uitbreiding zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s die het een uitdaging vinden om zo 

zelfstandig mogelijk te werken en samen met collega’s de echografie naar een nog hoger niveau te 

tillen. 

Kies je voor het Diakonessenhuis, dan hebben wij je veel te bieden 
 Een modern en centraal gelegen ziekenhuis met een ambitieuze visie op de toekomst 
 Grote diversiteit in zorg 
 Goed samenwerkende teams, met aandacht voor teambuilding en -ontwikkeling 
 Volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen 
 We zijn een erkend opleidingsziekenhuis en werken daartoe samen met diverse instellingen 
 Onze patiënten geven ons een rapportcijfer van 8,2 en we hebben 16 keurmerken van 

patiëntenverenigingen. 
 

Prima arbeidsvoorwaarden 
 Een salaris volgens FWG 50 (laborant) of FWG-groep 55 (senior laborant). Deze schalen 

hebben een maximum van € 3.421,- bruto per maand (laborant) en € 3.840,- bruto per 
maand (senior laborant) bij een volledige werkweek van 36 uur. Inschaling vindt plaats op 
basis van kennis en ervaring. 



 Een eindejaarsuitkering van 8,33% 
 Deelname in het pensioenfonds PFZW 
 Een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Dit systeem maakt het mogelijk zelf bepaalde 

arbeidsvoorwaarden te kiezen, bijvoorbeeld extra vakantiedagen of de aanschaf van een 
fiets, tegen een iets lager brutoloon of de inzet van uren 

 Een vaste aanstelling behoort eventueel bij de mogelijkheden. 
 
Je functie 
Deze uitdagende functie biedt je veel mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.  Je voert alle 
voorkomende echo-onderzoeken zo goed en zelfstandig mogelijk uit. Je assisteert bij puncties en 
voert radiologische werkzaamheden uit (o.a. bucky, CT, mammografie). Je neemt deel aan bijscholing 
en deelt kennis en expertise met collega’s. Zo dragen we gezamenlijk bij aan de kwaliteit van de zorg. 
 
Dit verwachten we van jou 

 Toegewijde aandacht voor en betrokkenheid bij onze patiënten  
 Servicegerichtheid en bereidheid tot samenwerking 
 Persoonlijk leiderschap en professionaliteit 
 Collegialiteit 
 Pro- activiteit en zelfstandigheid 
 Bereidheid tot verandering en vernieuwing 
 Open en eerlijke communicatie. 

 
Voor deze functie zijn we speciaal op zoek naar een collega die … 

 In het bezit is van een getuigschrift radiodiagnostisch laborant (of het diploma MBRT) 
aangevuld met  een afgeronde post-HBO opleiding echografie 

 Bij voorkeur enkele jaren ervaring in de echografie 
 Zelfstandig , flexibel en gemotiveerd is 
 Veilig werkt en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan 
 Goed met stress kan omgaan 
 bereidheid is tot het verrichten van bereikbaarheid- en aanwezigheidsdiensten. 

 
Enthousiast?  
Reageer dan door het online sollicitatieformulier in te vullen. Graag ontvangen we je sollicitatie 
uiterlijk op 1 december 2017.  
 
Wil je meer weten over deze functie? Neem contact op met Wil Reehorst (088- 250 9463) of Henri de 
Heus (088-2506068), teammanagers van de afdeling.  
 
We vragen altijd referenties na. Zorg dat je minimaal twee referenties voor ons hebt. 
Als je in dienst komt, vragen we je om een originele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De kosten 
hiervoor krijg je vergoed.  
 

 

 


