
 

 
 
 

 
MBB’er met specialisatie Angiografie.  
 
Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een ambitieus topklinisch ziekenhuis in Leeuwarden en 
Harlingen, dat tot de top van Nederland behoort. We bieden acute, hoogcomplexe én basiszorg in 
Friesland. Iedere dag werken wij samen aan uitzonderlijke zorg voor onze patiënten. Onderwijs, 
wetenschap en innovatie spelen daarbij een onmisbare rol. Wij zijn voortdurend op zoek naar bevlogen, 
ambitieuze medewerkers om steeds weer het verschil te kunnen maken voor onze patiënten. Want in ons 
werk willen we morgen beter te zijn dan vandaag. 
 
 
Naar aanleiding van de toename van de interventiewerkzaamheden binnen het MCL willen we hierop 
anticiperen door het angioteam uit te breiden.  
Het centrum Medische Beeldvormende Technieken (cMBT) vervult een belangrijke regionale functie ten 
aanzien van hoogwaardige beeldvormende technieken, voor zowel diagnostische onderzoeken als 
therapeutische behandelingen van patiënten in verschillende werkvelden waaronder radiodiagnostiek, 
angiografie, CT, MRI, mammografie, echografie, nucleaire geneeskunde, radiofarmacie en medische 
fotografie. 
 
 

Functie informatie: 
Als MBB’er met de specialisatie Angiografie maak je onderdeel uit van het team dat in samenwerking met 
de interventie radiologen en vaatchirurgen de voorkomende onderzoeken op de angiokamer en OK 
verricht. Naast de werkzaamheden voor de angiografie ben je werkzaam op de algemene radiologie, waar 
je ingedeeld blijft op alle voorkomende werkzaamheden. Aanwezigheidsdiensten en 
bereikbaarheidsdiensten maken deel uit van je werkzaamheden. 
Nadat je volledig bent ingewerkt  wordt een actieve bijdrage aan kwaliteitsborging van je verwacht en 
houdt je je op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied. Daarbij kan de nieuwe kennis worden 
vertaalt in werkinstructies en protocollen in samenwerking met je collega’s. 
 
Profiel: 
Wij zoeken een collega die klantgerichtheid als vanzelfsprekend ervaart en dat centraal stelt. Je bent 
iemand die het belang van de patiënt voorop stelt en daar naar handelt. Je bent sociaal, kan patiënten 
duidelijk uitleg geven en geruststellen. Je bent in algehele zin in het bezit van goede communicatieve 
vaardigheden. Daarnaast vind je het leuk om in een team samen te werken en heb je geen 8 tot 5 
mentaliteit.  Een flexibele, servicegerichte en resultaatgerichte houding vinden wij daarnaast van groot 
belang. 
 
Je bent in het bezit van een MBRT-diploma of hebt een vergelijkbare opleiding afgerond. Je hebt enige 
jaren ervaring als allround MBB’er en hebt ruime ervaring met angiografie. Daarnaast ben je in het bezit 
van de post-HBO angio of bent bereid deze te volgen indien dit niet het geval is. 
 
Arbeidsvoorwaarden:  
De functie is ingedeeld conform FWG salarisschaal 50. 



Indien je geen post HBO gevolgd hebt wordt deze schaal bereikt nadat de post-HBO opleiding is 
afgerond. Tijdens de eerste twee jaar is je contract minimaal 32 uur. 
 
Informatie: 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Annette Schoof, teammanager 
angiografie, 058 -286 3721 


