
 

 
 
az Sint-Blasius, een dynamisch ziekenhuis met campussen te Dendermonde en te Zele, zoekt voor 
indiensttreding: 
 

VERPLEEGKUNDIGE A1/A2  
of TECHNOLOOG in de MEDISCHE BEELDVORMING 

voor de dienst MEDISCHE BEELDVORMING  
M/V – 100% of 80% – voor onbepaalde duur 

 

De dienst medische beeldvorming is een sterk geïnformatiseerde en groeiende dienst die zowel 
conventionele radiologie, CT, echografie, mammografie en MRI omvat. Door middel van 
hoogtechnologische apparatuur met uitzonderlijke beeldkwaliteit kunnen we een breed gamma aan 
onderzoeken uitvoeren. Als ondersteunende dienst verlenen we specifieke zorg met het oog op diagnostiek. 
 
Functieomschrijving 
o Je staat in voor de organisatie, voorbereiding en uitvoering van diverse onderzoeken bij spoedopnames, 

ambulante en gehospitaliseerde patiënten 
o Je bedient toestellen voor medische beeldvorming met het oog op het maken van beeldmateriaal dat 

voldoet aan de vooropgestelde eisen voor medische diagnostiek 
o Je reconstrueert beelden om een optimale diagnosestelling voor de radioloog mogelijk te maken 
o Je assisteert bij invasieve procedures, zoals puncties, lokalisaties en dynamische onderzoeken 
o De verschillende procedures worden op de afdeling aangeleerd 
 
Profiel:  
o Je genoot een opleiding tot bachelor in de verpleegkunde (A1) of gegradueerde in de verpleegkunde (A2) 

of tot bachelor technoloog in de medische beeldvorming 
o Je bent geboeid door medische beeldvorming en leergierig om de verschillende toestellen en procedures 

aan te leren 
o Je benadert de patiënt op een vlotte, respectvolle en vriendelijke manier 
o Je bent positief ingesteld en beschikt over een goeie teamgeest 
o Je beschikt over goede verpleegtechnische vaardigheden en een goed anatomisch inzicht 
o Je bent computervaardig en hebt interesse in de digitale omgeving  
o Je bent stressbestendig en kan de aan jou toevertrouwde handelingen ook in urgentie uitvoeren 
o Je bent flexibel ingesteld en bereid om in een variërend uurrooster te werken, alsook weekends 
o Je bent bereid om zowel op de campus Dendermonde als op de campus Zele te werken 
o Je bent bereid om voltijds te werken tijdens de opleidingsperiode van 6 maanden  
 
Bijkomende inlichtingen 
o Via onze website: www.azsintblasius.be 
o Via onze sollicitantentelefoon (052 25 24 24) 
o Via Dhr. H. Van Rumst, adjunct verpleegkundig en paramedisch directeur (052 25 24 07) 

 
Sollicitaties 
Solliciteren kan online via www.azsintblasius.be/werken-bij-ons of schriftelijk (met curriculum vitae) naar az 
Sint-Blasius, tav de personeelsdienst, Kroonveldlaan 50 9200 Dendermonde  

http://www.azsintblasius.be/

