
 

MBB'er Nucleaire geneeskunde 
 
De afdeling / Het specialisme 
Isala is een ziekenhuisorganisatie met vijf locaties, Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en 
Heerde. Elke patiënt, maar ook familie en vrienden, krijgen bij ons aandacht en medeleven in 
een vaak zware, emotionele tijd. Dit doen we vanuit onze kernwaarden: professioneel, open 
& transparant en met hart & ziel. 
Onder het motto 'dichtbij als het kan, verder weg als het moet', waarborgen wij samen het 
aanbod van basis- en topzorg in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. 
De afdeling Nucleaire geneeskunde is onderdeel van de RVE Beeldvorming. Er wordt 
gewerkt op 3 locaties te weten Zwolle, Meppel en Hardenberg (onderdeel Saxenburgh 
Medisch Centrum). 
Op de afdeling in Zwolle staan 3 PET-CT's en 2 Spect-CT's. De locatie Meppel heeft de 
beschikking over een DEXA, een conventionele gammacamera en een Cardio Spect-CT. In 
het onlangs geopende nieuwe ziekenhuis in Hardenberg staat een Spect-CT. 
Q4 2021 zal in Meppel het nieuwe ziekenhuis geopend worden, waar ook de afdeling 
Nucleaire geneeskunde weer vertegenwoordigd zal zijn. 
 
 
Functieomschrijving 
Als MBB'er verricht je alle gangbare nucleair geneeskundige onderzoeken en 
botdichtheidsonderzoeken, waarbij je werkt in een team van 28 MBB'ers nucleaire 
geneeskunde, 4 secretaresses en 2 PA'ers. De maatschap bestaat uit zeven nucleair 
geneeskundigen. 
Werkzaamheden worden verricht op alle locaties. 
 

Het profiel 
• Je ben in bezit van het diploma MBRT of het diploma Medisch Nucleair Werker, 

aangevuld met het stralingsveiligheidsdiploma 4A/B 
• Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden 
• Je kunt goed prioriteren, je bent besluitvaardig en kwaliteitsbewust 
• Je bent vriendelijk voor patiënten en collega’s en weet altijd je focus te houden op het 

leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg 
 
Wij bieden 

• Het betreft een functie voor de duur van een jaar voor een dienstverband van 32-36 
uur per week. 

• De functie is conform de Cao Ziekenhuizen ingedeeld in FWG 50 met een maximum 
bedrag van € 3.774,00 bij een volledige werkweek. 

 

Meer informatie 
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Jan Willem Aalderink t (038) 424 
49 83 of Bianca Brinkhof t (038) 424 40 48, leidinggevenden. 



Solliciteren 
Solliciteren kan uitsluitend via www.isalawerkt.nl  

 

 

  

http://www.isalawerkt.nl/
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