
 

Radiotherapiegroep geeft radiotherapeutische zorg aan patiënten 
met kanker. Er wordt gewerkt vanuit drie behandellocaties: Arnhem, 
Deventer en Ede. Onze radiotherapeuten werken in multidisciplinaire 
teams nauw samen met de medisch specialisten in de omliggende 
ziekenhuizen. Verder dragen we actief bij aan innovaties op het 

gebied van behandeling van kanker met radiotherapie. Binnen de 

paramedische dienst is behoefte ontstaan aan 
  

 
Medisch Beeldvormings- en 

Bestralingsdeskundigen (M/V) 

 
Functie-informatie 
 

Als MBB’er verricht je o.a. de 

volgende werkzaamheden: 

 

• op basis van beroepsinhoudelijke 

deskundigheid alle voorkomende 

bestralingstechnieken; 

• zelfstandig uitvoeren van alle 

IGRT werkzaamheden; 

• het beheersen van alle 

coördinerende en controlerende 

werkzaamheden op de 

versnellers; 

• het geven van voorlichting aan 

patiënten en begeleiders over de 

behandeling; 

• initiatief nemen om (binnen het 

beroep van MBB’er) nieuwe 

ontwikkelingen bij te houden en 

deze over te brengen; 

• het begeleiden van leerlingen en 

stagiaires; 

• binnen de mogelijkheden op de 

afdeling zijn specialisaties 

bespreekbaar, zoals CT, planning, 

mouldroom, brachy of patiënten 

voorlichting. 

 

Informatie en sollicitatie 
 
Wil je meer informatie, 
neem dan contact op met 

Marc Hoogendoorn,  
hoofd paramedische dienst, 

of één van de teamleiders 
MBB, telefoon 088-7790000. 
 
Wanneer je wilt solliciteren, 
upload dan je CV en 

motivatie via onze website: 
sollicitatie@radiotherapiegroep.nl 

o.v.v. vacature MBB.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Acquisitie wordt niet op prijs 

gesteld. 

www.radiotherapiegroep.nl 

 

Functie-eisen 
 

• opleiding en diploma tot MBB’er; 

• inzicht in het primaire patiënten-

proces en de hierbij behorende 

ondersteunende en faciliterende 

processen; 

• een motiverende en professionele 

werkhouding; 

• een flexibele inzet t.a.v. werkdagen 

en werktijden; 

• bereidheid tot het verrichten van 

vroege en late diensten, alsmede 

bereikbaarheidsdiensten. 

 

Arbeidsvoorwaarden 
 

Contracturen in overleg. De Cao-

Ziekenhuizen is van toepassing. De 

functie is gewaardeerd in FWG 50. Van 

iedere aanstaande medewerker wordt 

een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

gevraagd. 

 

Radiotherapiegroep is gevestigd op 

locaties in Arnhem, Deventer en Ede. 

In de toekomst kan inzet op de andere 

locaties aan de orde zijn. 
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