
 

 
Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er) 
24 – 36 uur per week 
 
De afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde (R&N) vormt binnen Meander één 
eenheid. Binnen deze eenheid wordt er met alle 166 collega’s op een professionele en 
tegelijkertijd gezellige en betrokken manier samengewerkt. De samenwerking is open en 
iedereen zoekt elkaar makkelijk op. 
Het team bestaat uit onder andere radiologen, AIOS (arts assistenten in opleiding tot 
specialist), nucleair geneeskundigen, MBB ‘ers, medisch nucleair werkers en administratief 
medewerkers. 
  
Niet alleen het team maar ook het gebouw van Meander draagt er aan bij dat wij ons werk 
goed kunnen uitvoeren. We hebben een nieuw en modern gebouw met veel nieuwe 
apparatuur. Het ziekenhuis is gebouwd aan de hand van de principes van ‘healing 
enviroment’ met eenpersoonskamers, privacy, veel daglicht en overal zicht op de groene 
omgeving. 

Wat ga je doen 
De afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde vervult een belangrijke rol bij het stellen 
van de diagnose waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende onderzoeksmogelijkheden 
zoals CT, waaronder een dual source CT,  PET-CT, MRI, echografie, angiografie 
(interventiekamer), hybride OK,  gammacamera en SPECT-CT. Daarnaast wordt therapie 
gegeven met radiofarmaca en worden inspanningsonderzoeken verricht. De afdeling werkt 
volledig digitaal en beschikt over moderne apparatuur. 
 
Kortom: wij leveren technisch hoogwaardig werk in een dynamische omgeving waar 
voldoende ruimte is voor ontwikkeling van persoonlijke ambities. 
  
Ben je benieuwd naar de ervaringen van onze MBB-ers? Lees meer! 
 
Wij vragen 
Wij zoeken een enthousiaste MBB’er met bij voorkeur ervaring met mammografie, 
echografie en /of nucleaire geneeskunde, die graag bij ons wil werken in een omgeving die 
continue in beweging is. Je werkt in teamverband maar weet ook eigen initiatieven te 
ontwikkelen. 

Je bent flexibel, betrokken, patiëntgericht en je beschikt over goede contactuele 
eigenschappen. De patiënt staat binnen Meander centraal.  Professionaliteit en ontwikkeling 
binnen het vakgebied staan bij ons hoog in het vaandel.  

Wij bieden 

 Een open, prettig werkklimaat. 

 Een gezellig en gemêleerd team waarin jong en oud goed samen werken. 

 Werken met de modernste apparatuur. 

 Een dienstverband voor een jaar, met zicht op een vast contract. 

 Een salaris van € 2.251,- tot maximaal € 3.664,- bruto per maand (FWG 45-50 ) bij een 36-
urige werkweek, afhankelijk van taken, ervaring en aanvullende opleiding. 

 Goede scholingsmogelijkheden en kans om je te specialiseren. 

 Interessante extra’s, zoals een fietsplan, bedrijfsfitness, eindejaarsuitkering, 
premiekorting op je verzekeringen. 

 Goede bereikbaarheid met openbaar vervoer en auto (voldoende parkeergelegenheid) en 
een reiskostenvergoeding. 

https://www.meandermc.nl/patientenportaal/werken-en-leren/MBB/


 
 
Enthousiast geworden? 
Solliciteer dan direct via de website van Meander Medisch Centrum, 
www.werkeninmeander.nl.  
 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Hélène Geers, 
teammanager, via tel. 033 – 850 4000 of Alie van Wegen tel: 033-8505422. 

  

 

http://www.werkeninmeander.nl/

