
 

 
 
 
 
Medisch Beeldvorming- en Bestralingsdeskundige (MBB) 
Op zoek naar een uitdagende baan waarbij je het werken met techniek en het 

werken met mensen kunt combineren? Waarbij je met moderne apparatuur zelfstandig onderzoeken 

uitvoert en de rechterhand bent van de radioloog tijdens behandelingen?  

 

We zijn op zoek naar enthousiaste professionals die ons komen versterken op alle locaties van HMC 

(Antonius, Bronovo en Westeinde). In je motivatie en in het gesprek kun je jouw voorkeur uitspreken 

voor een startlocatie. Echter, uitwisseling met de andere locaties kan noodzakelijk  zijn. 

Wij bieden jou na één jaar een vaste aanstelling, maar bij een fijne klik en goed functioneren 
zijn wij bereid om dit eerder om te zetten naar een vaste aanstelling! 

 
 
Wat ga je doen? 

In de functie van Medisch Beeldvorming- en Bestralingsdeskundige (MBB-er) combineer je werken 

met techniek en werken met mensen. Je voert medisch beeldvormende onderzoeken uit met behulp 
van verschillende technieken. Je voert de werkzaamheden binnen aangegeven richtlijnen en op basis 
van protocollen zelfstandig uit. Denk hierbij aan röntgenonderzoeken, MRI- en CT-scans, die je alleen 

of met een team van collega’s maakt. Je assisteert de radioloog bij behandelingen. De combinatie van 
patiëntenzorg, geavanceerde technieken en de werking van het menselijk lichaam zorgt voor een 
afwisselende en veelzijdige functie.  

 
 
 



 

 

 
 
De afdeling Radiologie verzorgt beeldvormende onderzoeken op alle locaties 

binnen ons topklinisch ziekenhuis. De afdeling Nucleaire Geneeskunde behoort 
ook bij de Radiologie en als MBB-er heb je de mogelijkheid om daar te worden 
ingezet en zodoende gecombineerd werkt te verrichten. 

 
Radiologie op HMC Antoniushove  
Op HMC Antoniushove ligt de focus op oncologische zorg. Op de afdeling Radiologie worden alle 

voorkomende onderzoeken verricht op negen onderzoekkamers. Voor een groot aantal onderzoeken 
zijn straten ingericht, om de zorg voor oncologiepatiënten optimaal te ondersteunen. Denk hierbij aan 
een uitgebreide ondersteuning van de mammapoli, en samenwerking met de afdeling radiotherapie. 

 
Radiologie op HMC Bronovo 
Op HMC Bronovo ligt de focus op electieve zorg, waaronder de beeldvorming voor de focuskliniek van 

de Orthopedie. Op de afdeling Radiologie worden alle voorkomende onderzoeken verricht op negen 
onderzoekkamers. De MRI wordt voor een aanzienlijk deel ingezet voor specialistische Cardiologische 
beeldvorming. 

  
Radiologie op HMC Westeinde .  
Op HMC Westeinde ligt de focus op neurochirurgische beeldvorming, acute zorg en 

interventieradiologie. Ook behoort de afdeling Nucleaire Geneeskunde tot de radiologie. Op deze 
locatie is de radiologie sterk vertegenwoordigd op de Spoed Eisende Hulp (SEH), ter ondersteuning 
van de acute zorg. Zo staan er o.a. een CT scan, MRI, echo-unit, Neuroangiokamer en diverse 

buckysystemen. De andere unit van de radiologie is gehuisvest op de derde etage waar alle 
modaliteiten aanwezig zijn. Op deze unit vindt onder andere de body interventieradiologie plaats.  
 

Wat vragen wij van jou? 

 Je hebt een afgeronde HBO opleiding (MBRT) of in-service. Of je studeert binnenkort af. 

 Je hebt relevante werkervaring in het vakgebied 

 Je bent service- en patiëntgericht en je bent communicatief vaardig 

 Je bent flexibel, ambitieus en beschikt over een positieve instelling 

 Je bent een teamspeler 
 

Kom je bij ons werken? Dan vragen wij om een VOG (verk laring omtrent gedrag). 

 

Wat bieden wij jou? 

 Een jaarcontract op basis van 36 uur per week, met de intentie deze om te zetten naar 

onbepaalde tijd. 

 Wij bieden jou na één jaar een vaste aanstelling, maar bij een fijne klik en goed 
functioneren zijn wij bereid om dit eerder om te zetten naar een vaste aanstelling!  

 Je gaat, op basis van 36 uur, een salaris verdienen van maximaal €3.490, - bruto per maand 
(FWG50) 

 Pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn, 8,33% vakantietoeslag en 8,33% 
eindejaarsuitkering 

 Interessante extra's, zoals: korting op het aanschaffen van een nieuwe fiets, mobiele telefoon, 
tablet of laptop en studiekostenvergoeding. Korting bij je sportschool, op je 
verzekeringspremie, voor kinderopvang in de buurt 

 We zijn als werkgever mantelzorgvriendelijk en bieden goede voorwaarden hiervoor. 
Daarnaast bieden we vele initiatieven vanuit de afdeling P&O om jou gezond en vitaal te 
houden. Bekijk hier de folder 

 Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Ziekenhuizen 

 
 
 

https://www.werkenbijhmczorg.nl/uploads/tekstlane/hmc_folder_aanbod_p_o.pdf
https://cao-ziekenhuizen.nl/cao-ziekenhuizen-2017-2019


 

 
 
 
 
Solliciteren 
We zien je sollicitatie graag, uiterlijk 15 juli 2019, tegemoet via onderstaand 

sollicitatieformulier: 

 

https://www.werkenbijhmczorg.nl/vacatures/vacature/sollicitatie/medisch-beeldvorming-en-

bestralingsdeskundige-mbb  

 

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Peter Lengkeek (Zorgmanager 

Radiologie) via 088 979 29 90 of Martijn van Rooijen (Zorgmanager Radiologie) via 088 979 83 95.  

 

Bij voldoende kwalitatieve reacties zullen wij deze vacature eerder sluiten. 

 
Over HMC 
Bij HMC staat de patiënt centraal en zijn we trots op wat we doen. We werken met toegankelijke en 
betrouwbare collega’s en leveren topklinische kwalitatief hoogstaande zorg, dichtbij huis. Samen met 
de verwijzers, verpleging, verzorging en thuiszorg zorgen wij voor de patiënt zoals hij dat wil. HMC + 

Antoniushove + Bronovo + Westeinde: drie locaties met elk hun eigen accent.  
 
Binnen de ‘topklinische zorg dichtbij’ zijn de acute zorg en oncologische zorg onze speerpunten. Onze 

zorg is onderscheidend op het gebied van kwaliteit van patiëntenzorg, opleiding en wetenschappelijk 
onderzoek. 
 

Meer informatie over HMC vind je op www.haaglandenmc.nl. 

 

https://www.werkenbijhmczorg.nl/vacatures/vacature/sollicitatie/medisch-beeldvorming-en-bestralingsdeskundige-mbb
https://www.werkenbijhmczorg.nl/vacatures/vacature/sollicitatie/medisch-beeldvorming-en-bestralingsdeskundige-mbb
http://www.haaglandenmc.nl/

