
 
 

Laborant Medische Beeldvorming  
(radiodiagnostisch laborant/medisch nucleair werker) 
 
Waar ga je werken?  
De zorgeenheid Medische Beeldvorming bestaat uit de afdeling radiologie op beide hoofdlocaties 
Bergen op Zoom en Roosendaal en 3 buitenlocaties en de afdeling Nucleaire Geneeskunde op locatie 
Roosendaal. Er wordt op beide hoofdlocaties een 7 x 24-uurs service verleend. De zorgeenheid beschikt 
over 40 onderzoekskamers die zijn voorzien van de modernste apparatuur, waaronder CT, MRI, Angio, 
Echografie, Mammografie, Dexascan en een tiental digitale buckykamers. De afdeling Nucleaire 
Geneeskunde heeft twee gamma camera’s, een PET CT, een Hotlab en een fietskamer. Het aantal 
medewerkers heeft een omvang van 100 fte en bestaat uit BM, teamleiders, stafmedewerkers,  
laboranten, assistenten, administratief en logistiek personeel. Binnen de zorgeenheid zijn 13 radiologen 
en 2 nucleair geneeskundigen werkzaam. Optimale patiëntenzorg, kwaliteit, veiligheid en 
resultaatgerichtheid zijn belangrijke pijlers binnen de zorgeenheid. Inspelen op ontwikkelingen en open 
staan voor verandering is onderdeel van de cultuur. Medewerkers worden hierbij nauw betrokken en 
participeren in veranderingstrajecten. 
 
Wat ga je doen?  
Als (gespecialiseerd) radiodiagnostisch laborant ben je allround op beide hoofdlocaties en buitenlocaties 
inzetbaar en verricht je alle werkzaamheden in de volle breedte. Je bent verantwoordelijk voor het 
zelfstandig verrichten van (specialistische) diagnostische verrichtingen. Onregelmatigheid- en 
bereikbaarheiddiensten maken deel uit van je werkzaamheden. 
Radiodiagnostisch laboranten met een specialisatie (CT, MRI, angiografie of echografie ) hebben een 
pré in deze procedure. 
 
Wat verwachten we van jou?  
Belangrijke competenties die wij van je vragen zijn deskundigheid, zelfstandigheid, flexibiliteit en werken 
in teamverband. Je werkt vanuit een patiëntgerichte en servicegerichte visie en je beschikt 
vanzelfsprekend over goede contactuele eigenschappen. Je staat open voor veranderingen en laat dat 
zien door actief te zijn in ontwikkelingstrajecten. Je bent in het bezit van het Bewijs van Bevoegdheid 
radiodiagnostisch laborant met stralingsbevoegdheid niveau 4 of het diploma MBRT. 
 
Wat hebben we je te bieden?  
Het ziekenhuis kent arbeidsvoorwaarden conform de CAO Ziekenhuizen. Salariëring is, afhankelijk van 
opleiding, specialisatie en ervaring. Het betreft een functie van 36 uur gemiddeld per week, parttime 
werken is bespreekbaar. 
 
Hoe solliciteer je?  
Wil  je voorafgaande aan de sollicitatie meer informatie over de functie of nader kennis maken met de 
Medische Beeldvorming van het Bravis ziekenhuis dan kun je contact opnemen met mevrouw Lia van 
der Burg, teamleider Medische Beeldvorming, telefoonnummer 088-7068823.  
 
Je kunt uitsluitend solliciteren via onze website (www.bravisziekenhuis.nl) waarbij je wordt verzocht de  
sollicitatiebrief en CV te uploaden als Word- of PDF-bestand. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 
Ben je benieuwd hoe het is om te werken in het Bravis ziekenhuis, klik dan op onderstaande link: 
https://youtu.be/YrYvk2X6bhk 

 


