
 
 
 
 
 
 
 
‘Ben jij medisch nucleair werker die houdt van afwisseling en alle aspecten van het vak 
beheerst’? 
 
Medisch nucleair werker 
24 uur per week 
 
Santiz 
Het Slingeland Ziekenhuis (SZ) in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in 
Winterswijk zijn sinds 2017 bestuurlijk gefuseerd. Santiz is de overkoepelende organisatie, met als 
gezamenlijke ambitie ‘een vitale Achterhoek’. Santiz staat voor een groep professionals in de zorg, die 
zich iedere dag inzet voor de gezondheid en zorg voor haar patiënten. Santiz beschikt over 500 
bedden, 2000 fte medewerkers en 170 fte medisch specialisten. Nieuwsgierig geworden? Neem een 
kijkje op de websites www.slingeland.nl en  www.skbwinterswijk.nl. 
 
Waar ga je werken?  
Je komt te werken op de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het SZ binnen, een klein hecht team 
van 4 medisch nucleair werkers en 2 nucleair geneeskundigen. Op de afdeling worden diagnostische 
onderzoeken en behandelingen met radioactieve stoffen gedaan. De afdeling Nucleaire Geneeskunde 
van het SZ beschikt over een SPECT/CT camera, een botdensitometer en een gammacamera.  
Er is een nauwe samenwerking met de collega’s van het SKB. Dit jaar wordt er een volledig uitgerust 
PET/CT centrum met hotlabfaciliteit gerealiseerd in het SKB. In de toekomst bestaat de wens de twee 
afdelingen in het SKB en SZ te fuseren.  
 
Wat biedt deze functie? 

 De functie biedt de uitgesproken mogelijkheid het gehele palet van nucleair geneeskundige 
werkzaamheden uit te voeren. Zowel diagnostisch (gammacamera, PET/CT) als therapeutisch 
(Radium, samarium en jodium).  

 Je bereidt de nucleaire geneeskundige onderzoeken voor en voert deze uit. 

 Daarbij leg je de onderzoeksresultaten vast en beoordeel je deze op kwaliteit. 

 Je begeleidt de patiënten voor, tijdens en na de onderzoeken en behandelingen. 

 Je voert kwaliteitscontroles uit.  

 Er is aandacht voor neventaken als protocol verwerking, kwaliteit verbetering en begeleiding van 
MBRT studenten. 

 Als je wilt, is inzet op de afdeling Radiologie bespreekbaar. 
 

Wat verwachten wij van jou? 

 Je bent in het bezit van het diploma MBRT of je studeert binnenkort af.  

 Je bent gedreven in je werk en betrokken bij de patiënt en de afdeling. 

 Je bewaakt de rust en structuur, waardoor je de patiënten op hun gemak stelt.  

 Je bent communicatief richting patiënten, aanvragende specialismen en andere collega’s. 

 Je bent flexibel en praktisch ingesteld en secuur in je werk. 

 Je kunt goed zelfstandig en in teamverband werken. 

 Je werkt mee aan het invoeren van nieuwe onderzoeken en het opstellen van procedures en 
voorschriften. 

 Je bent bereid om in de toekomst op beide locaties te werken. 
 

Wat mag je van ons verwachten? 

 Een jaarcontract voor 24 uur per week. 

 Bij ongewijzigde omstandigheden aansluitend een arbeidscontract voor onbepaalde tijd.  

 Bruto fulltime maandsalaris minimaal € 2.453,-- en maximaal € 3.664,-- (FWG 50, op basis van 
een 36-urige werkweek).Je opleiding en ervaring bepalen de exacte inschaling. 

 Jaarlijks ontvang je 8,33% eindejaarsuitkering en 8,33% vakantietoeslag. 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, (deels) naar eigen wens samen te stellen. Denk hierbij 
aan extra vrije dagen, fietsplan, collectiviteitskortingen en opleidingsfaciliteiten. 

 Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Ziekenhuizen. 
 

 

http://www.slingeland.nl/
http://www.skbwinterswijk.nl/


Wil je meer informatie over de functie? 
Bel dan met Hélène Tijssen, unitmanager Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, telefoon (0314) 32 
96 78. 
 
Solliciteren 
Ben je enthousiast geworden? Dan zien wij je sollicitatie graag tegemoet voor 9 februari 2020 via 
www.slingeland.nl/vacatures  

http://www.slingeland.nl/vacatures

