
 

 

MBB’er op oproepbasis M/V 
Alexander Monro Ziekenhuis - Bilthoven 

 

Over ons 

Het Alexander Monro Ziekenhuis is het enige volledig gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren 
en behandelen van borstkanker, borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, screening 
en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek. Naast de beste medische zorg kenmerken oprechte 
aandacht, luisteren, vertrouwen en betrokkenheid onze aanpak.  
 
Binnen de afdeling Diagnostiek wordt bij Nucleaire Geneeskunde gewerkt met Siemens Symbia dubbel-
kopsgammacamera, Siemens Software, Carestream en Chipsoft modules. Bij de afdeling Radiologie wordt 
gewerkt met een 3 Tesla MRI, een digitale Mammograaf met Tomosynthese en Tomogeleide biopsie, 
echografie met ABVS en digitale bucky-apparatuur. Al deze apparatuur is gericht op het onderzoeken van 
borstaandoeningen bij vrouwen en mannen. Het ervaren diagnostisch team werkt onderling nauw samen 
en verricht alle voorkomende diagnostische handelingen. 

 
Ter versterking van dit team zijn we op zoek naar een MBB’er, die zich herkent in een van onderstaande 
profielen en bij voorkeur op korte termijn beschikbaar is.  
 

Profiel Radiologie 

 Ontvangen en begeleiden van de patient naar de onderzoek(en);  

 Zelfstandig uitvoeren van een mammografie; 

 Kunnen werken met MRI-mamma is een pré; 

 Assisteren van de radioloog bij de echo-mamma en eventuele puncties.  

Profiel Nucleair 

 Verrichten en anlyseren van diverse onderzoeken (in samenwerking met de nucleair geneeskundige); 

 Zonodig zelfstandig radiofarmaca hanteren en toedienen. 

Beide profielen 

 Nauw samenwerken met medisch specialisten; 

 Gegevens bijhouden in het elektronische patientendossiers 
 

Jij herkent je in de volgende omschrijving 

 Je hebt een erkend MBRT-diploma en bij voorkeur ca 2 jaar ervaring.  

 Ervaring met MRI onderzoeken is voor het profiel radiologie een pre.  

 Je hebt kennis van een EPD en bij voorkeur HIX. 

 Je hebt een collegiale, flexibele instelling en bent stressbestendig.  

 Je hebt een hoge mate van zelfstandigheid en oplossingsgerichtheid.  
  

Onze kernwaarden 

Attent – Duidelijk – Slagvaardig - Bevlogen – Hoogwaardig  

 Wij bieden een oproepcontract, met op termijn een mogelijkheid tot vaste uren. In eerste instantie 
betreft het een contract voor een jaar.  

 De functie is ingedeeld volgens de cao ziekenhuizen, de salarisschaal is mede afhankelijk van opleiding 
en ervaring.  

 

Solliciteren? 

Wil je dit bevlogen team versterken met jouw inzet? Mail dan je motivatie, CV met pasfoto naar Kajsa van 

den Brakel (HR) via sollicitatie@alexandermonro.nl. Voor meer informatie kun je met Kajsa via dit 

mailadres contact opnemen of telefonisch: 030 - 2250910. Onze reactie op jouw sollicitatie kun je vanaf 

medio augustus verwachten. 
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