
Bestralingsdeskundige 
Voor de Radiotherapie van Medisch Spectrum Twente zijn wij op zoek naar een enthousiaste 
Bestralingsdeskundige. 
 
Werken op een moderne radiotherapie afdeling en daarnaast ook nog leuke collega’s hebben, dat 
kan in Medisch Spectrum Twente. Voor onze afdeling zijn we op zoek naar een enthousiaste 
bestralingsdeskundige.  

Werkomgeving 

Werken bij Medisch Spectrum Twente (MST) is werken in één van de grootste topklinische 
ziekenhuizen in Nederland. Samen met 3.500 collega’s werk je vóór en met patiënten in een 
gastvrije, hoogwaardige en veilige omgeving. MST streeft er naar om medewerkers een prettige 
werkomgeving te bieden en hen te stimuleren zich verder te ontwikkelen. De afdeling radiotherapie 
is naast de routinebehandelingen gecertificeerd voor het uitvoeren van gynaecologische en 
hoofdhalsbestralingen.  

De primaire activiteit van de afdeling radiotherapie is het verlenen van een optimale 
radiotherapeutische behandeling voor ongeveer 2500 nieuwe oncologische patiënten per jaar. Ons 
verzorgingsgebied is hoofdzakelijk de regio Twente en Achterhoek. Op de afdeling zijn circa 75 
medewerkers werkzaam. We beschikken over een Siemens large bore CT-scan, HDR brachytherapie 
apparatuur, en het treatment planningssysteem van Eclipse. Daarnaast staan er vier lineaire 
versnellers van Varian, waaronder de nieuwe Ethos therapy, op de afdeling. We voeren state of the 
art behandelingen uit met behulp van Gating, 4D CBCT, IMRT en VMAT. Daarnaast voeren we 
stereotactische behandelingen uit en bestralen we bekken patiënten sinds 2 jaar online adaptief.  

Functieomschrijving 

Als bestralingsdeskundige ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van 
radiotherapeutische behandelingen. Je bent werkzaam in een multidisciplinair team en jij bent het 
aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de dagelijkse behandelingen. Je bedient de lineaire versneller 
en draagt bij aan een kwalitatief goede behandeling voor de patiënt. Als nieuwe collega start je op de 
versnellers. Om je werk uitdagend te houden, kun je daarna kiezen voor een specialisatie binnen de 
afdeling. We bieden de specialisaties CT, MRI, mouldroom, patiëntenvoorlichting, treatment 
planning, brachytherapie en adaptieve behandelingen. Daarnaast word je op onze afdeling als 
bestralingsdeskundige betrokken bij de implementatie van nieuwe technieken.  

Functie-eisen 

 Je hebt een (bijna) afgeronde opleiding tot bestralingsdeskundige. (bijv. MBRT) 

 Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. 

 Je kunt nauwkeurig en systematisch werken. 

 Je kunt goed samenwerken binnen een multidisciplinair samengesteld team. 

 Je hebt gevoel voor gevarieerde, hoogwaardige, technisch zeer geavanceerde apparatuur.  

 

 



Wij bieden 

Arbeidsovereenkomst: Bepaalde tijd, voor de duur van een jaar, met de intentie tot verlenging. 
Kandidaten met een vast dienstverband binnen MST behouden hun arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd. 
Ingangsdatum: Zo spoedig mogelijk 
Arbeidstijd: 36 uur per week 
Salaris: Salarisschaal FWG 50 
CAO: Ziekenhuizen 

 
Meer weten? 

Voor vragen kun je je richten tot André Doldersum , Afdelingsmanager Radiotherapie, 053 487 2750.  
Je kunt de sollicitatie richten aan de mevrouw E. Hagel-van Hoek. 

Solliciteren 

Heb je interesse? Ga dan naar werkenbijmst.nl. We ontvangen graag jouw sollicitatie voor 30-01-
2022. 
 


