
 
 
Wil jij graag in een organisatie werken met een maatschappelijk belang, waar 
veel aandacht is voor jou, voor de kwaliteit van het werk, de servicegerichte 
dienstverlening en de onderlinge contacten, dan voel jij je vast thuis bij 
Bevolkingsonderzoek. 
 
Wij zijn op zoek naar Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen 
(MBB’ers) in de screening. Werk jij graag in een klein team met bevlogen en 
enthousiaste collega’s en wil jij meehelpen om borstkanker vroegtijdig op te 
sporen? Solliciteer dan als: 
 
MBB'er in de screening 
Voor 16-36 uur per week 
 
Wat ga jij doen?  
Als MBB’er in de screening (ook wel ‘screeningslaborant’ genoemd) voer je 
zelfstandig mammografisch onderzoek uit. Je werkt met gespecialiseerde 
technologieën voor het maken van goede röntgenfoto’s. Gedurende je werkdag 
wissel je van plek in het (mobiele) onderzoekscentrum: het ene moment 
verwelkom je cliënten, het andere moment maak je de mammografieën. De 
mammografieën die je maakt, registraties en je opmerkingen worden achteraf 
beoordeeld door twee screeningsradiologen. 
 
Jouw werkzaamheden zijn: 

• Het onderzoekscentrum openen en gereed maken voor de komst van de 
cliënten. 

• De cliënten informeren over de gang van zaken, hen begeleiden, 
instrueren en geruststellen. 

• Het maken van mammografieën en de technische kwaliteit en 
diagnostische waarde van de opnames beoordelen. 

• Het classificeren van de gegevens in een geautomatiseerd systeem. 
• Het onderhouden van de apparatuur en verhelpen van kleine storingen. 
• Deelnemen aan fotobesprekingen met de radioloog, intercollegiale 

kwaliteitstoetsingen en nascholingen. 
 

Ben je benieuwd naar wat onze MBB’ers vinden van het werken bij 
bevolkingsonderzoek? Kijk dan naar deze korte video: 
https://www.werkenbijbevolkingsonderzoek.nl/mbbers 
 
Wat vragen wij van jou? 

• Een bewijs van bevoegdheid radiodiagnostisch laborant of een afgeronde 
HBO opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken 
(MBRT). 

• Goede sociale en communicatieve vaardigheden en empathisch vermogen. 
• Je bent in het bezit van het rijbewijs B en een auto. 

 
 
 
 



 
Wat bieden wij jou? 

• Een functie met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen een 
open en informele organisatie met een prettige werksfeer. 

• Een betaalde interne opleiding tot MBB’er in de screening van zes weken 
(fulltime). Naast deze interne opleiding bieden wij diverse andere 
opleidingsmogelijkheden. 

• Een salaris in FWG 45 tot maximaal € 3.072,- bruto per maand op basis 
van 36 uur per week. Dit conform cao Ziekenhuizen. 

• Een tijdelijk dienstverband voor de duur van een jaar. Daarna behoort een 
contract voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de cao Ziekenhuizen 
waaronder een eindejaarsuitkering van 8,33% en een vakantiebijslag van 
8,33%. 

• Een uitstekende reiskostenvergoeding per kilometer. 
 

Waarom is jouw rol zo belangrijk? 
De bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker 
worden in Nederland uitgevoerd door vijf screeningsorganisaties. De 
screeningsorganisaties dragen zorg voor de vroegtijdige opsporing van borst-, 
baarmoederhals- en darmkanker. Dit doen wij door het uitvoeren van kwalitatief 
hoogwaardig bevolkingsonderzoek met als doel gezondheidswinst te realiseren 
en sterfte terug te dringen.  
 
Over het Bevolkingsonderzoek borstkanker 
Alle vrouwen in Nederland in de leeftijd van 50 t/m 75 jaar krijgen elke twee jaar 
een uitnodiging om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. 
Jaarlijks nodigen wij landelijk rond de 1,3 miljoen vrouwen  uit. Wij beschikken 
over 78 (mobiele) onderzoekscentra. 
 
Wil jij onze nieuwe collega worden? 
Solliciteer dan op onze werkenbij website 
https://www.werkenbijbevolkingsonderzoek.nl, wij komen graag met jou in 
contact. 
 
 


