Technoloog/verpleegkundige Nucleaire
Geneeskunde + Radiologie
Plaats in de organisatie
•
•
•

Je werkt deeltijds voor de afdeling Radiologie en deeltijds voor de
afdeling Nucleaire Geneeskunde.
Je rapporteert aan de hoofdverpleegkundige van de dienst
Radiologie.
Je krijgt ook functioneel leiding van het medisch diensthoofd
Nucleaire Geneeskunde.

Taakomschrijving
•

Nucleaire Geneeskunde:
o
Je zorgt voor de voorbereiding, beeldvorming en nazorg van
alle aan te vragen onderzoeken voor ambulante en
gehospitaliseerde patiënten op onze campus in Tienen (1
SPECT/CT, 1 SPECT, 1 botdensitometer) en in Aarschot (1
SPECT/CT, 1 botdensitometer).
o
Je bereidt de benodigde tracers in het hotlabo.

•

Conventionele radiologie (RX)
o Je kent de voorbereiding en nazorg van alle aan te vragen
onderzoeken voor ambulante en gehospitaliseerde patiënten.
o Je kan opnamefoto’s maken van volledige skelet, wervelzuil,
ledematen, mammografie,…

•

Computer tomografie (CT)
o Je ken de voorbereiding en nazorg van een CT onderzoek voor
ambulante en gehospitaliseerde patiënten.
o Je kan bepaalde CT onderzoeken autonoom uitvoeren met
inzicht in het reconstrueren van de beelden.

Profiel
•

•

Je hebt bij voorkeur een diploma van bachelor in de verpleegkunde
of technoloog medische beeldvorming. Een diploma verpleegkundige
HBO 5 kan overwogen worden.
Je bijkomende vorming rond stralingsprotectie en/of ervaring binnen
nucleaire geneeskunde vormen een meerwaarde.

Specifieke competenties
•
•
•
•

Je past je vlot aan, aan snel veranderende werkomstandigheden en
situaties.
Je neemt uit eigen beweging de eigen taken en
verantwoordelijkheden op.
Ook onder tijdsdruk en verhoogde werkdruk blijf je effectief en
efficiënt presteren.
Je reageert vriendelijk en professioneel op vragen en wensen van de
mensen in jouw omgeving.

Wat bieden wij
•
•

•
•

•

Een voltijds contract van onbepaalde duur (50% Nucleaire
Geneeskunde + 50% Medische Beeldvorming).
Je wordt tewerkgesteld in een middelgroot ziekenhuis in volle
ontwikkeling, waar gestreefd wordt naar een optimale balans tussen
werk en gezinsleven.
Je wordt correct verloond volgens de functie en je ervaring.
Wij bieden jou een hospitalisatieverzekering, een verzekering
gewaarborgd inkomen en een verzekering pensioensparen aan, met
verplichte deelname.
Er is een nauwe samenwerking voor kinderopvang met het
kinderdagverblijf De Hartjes (op Campus Mariëndal).
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