
 

 

Oproepkracht MBB’er  
Alexander Monro Ziekenhuis - Bilthoven  

  

Over ons  

Het Alexander Monro Ziekenhuis is het enige volledig gespecialiseerde ziekenhuis voor borstkankerzorg:  

sneldiagnostiek, operatie en reconstructie, chemotherapie, nabehandeling, psychosociale zorg en genetische 

counseling zijn allemaal in het ziekenhuis aanwezig.  

Binnen de afdeling Diagnostiek wordt bij de Radiologie gewerkt met een 3 Tesla MRI, twee digitale Mammograaf 

toestellen met Tomosynthese en Tomogeleide biopsie, echografie met ABVS en digitale bucky-apparatuur. Bij 

Nucleaire Geneeskunde wordt gewerkt met een Siemens Symbia dubbelkopsgammacamera. Verder maken wij 

gebruik van Siemens software, Carestream PACS en HIX.  

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 oproepkracht medische 

beeldvorming- en bestralingsdeskundige, MBB’er, met profiel Radiologie, die zich 

herkent in een van onderstaande taken en bij voorkeur op korte termijn beschikbaar 

is.  

  

Profiel radiologie  

• Ontvangen en begeleiden van de patiënt 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.  

• Nauw samenwerken met radiologen en overige medisch specialisten.  

• Gegevens bijhouden in het elektronische patiëntendossiers.  

  

Jij herkent je in de volgende omschrijving:  

• Je hebt een erkend MBRT-diploma, bij voorkeur met aandachtsgebied mammografie.  

• Ervaring met MRI onderzoeken is een pré.  

• 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.  

   

Wij bieden Kernwaarden: attent,  

• Een uitdagende werkplek, in een organisatie met gepassioneerde medewerkers. 

• Een contract op oproepbasis. 

• Salariëring conform de cao Ziekenhuizen, FWG 55. beoordeeld met een 9,5.  

  

Solliciteren?  

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

Ingrid Peters (HR-manager) via sollicitatie@alexandermonro.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met 

één van de laboranten via telefoonnummer: 030 - 2250910. Vanwege dagelijkse beoordeling, behouden wij het 

recht de vacature op elk moment te sluiten, zodra wij een passende kandidaat hebben gevonden.  
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 Kernwaarden: attent, 

bevlogen, hoogwaardig, 

duidelijk en slagvaardig. 

 Ons ziekenhuis wordt op 

Zorgkaart Nederland door 

patiënten beoordeeld 

met een 9,4. 


