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Radiodiagnostisch laborant met specialisatie MRI  
 

Ben jij op zoek naar …. 
Een nieuw stralingsvrije beeldvormkundige kliniek met grote ambities? Een 
privaat centrum dat mensgerichte en beeldvormkundige topkwaliteit biedt 
door middel van MRI en echografie? Zoek je een volledig nieuwe 
werkomgeving waar collega’s en radiologen elkaar kennen en makkelijk 
aanspreken en waar er professioneel samengewerkt wordt in een informele en 
gezellige sfeer? Dan is een baan bij Open MRI Zen zeker iets voor jou. 
 

Wat is het stralingsvrij centrum Open MRI Zen? 
Open MRI Zen is  een nieuw diagnostisch centrum gelegen in Sluis - Zeeuws Vlaanderen. Het 
is een privaat centrum met een absolute ontspannen en huiselijke sfeer – ZEN. 
Wij zijn een  aanbieder van MRI-onderzoeken in Nederland en België met als doelgroep 
claustrofobe en zwaarlijvige patiënten. Daarnaast bieden wij als stralenvrij centrum ook 
echografie en echogeleide interventies aan.  Wij richten ons op samenwerking van aanbieders 
van zorg in heel Nederland en België;  ziekenhuizen, specialisten, huisartsen, bedrijfsartsen en 
sportartsen.  
Het is een uniek beeldvormkundig centrum in de Benelux door de uitrusting met een 
open 1.2 Tesla MRI-scan ( Hitachi) én een gesloten 3 Tesla ultra stille MRI-scan (Canon) 
die tevens beschikt over de breedste tunnel die op de markt beschikbaar is.  
Naast de MRI’s beschikt het centrum ook over 2 echozalen die uitgerust zijn met een high-
end echografietoestel waar de radiologen diagnostische onderzoeken en echogeleide 
therapeutische interventies verrichten. 
 

Het profiel 
Wij vragen van jou: 
• Je bent in het bezit van het diploma MBRT (of het Bewijs van Bevoegdheid 

Radiodiagnostisch Laborant). Enkele jaren ervaring met MRI is een absolute 
meerwaarde. 

• Je bent een collega met een sterke teamgeest, die het doel heeft zijn of haar 
kwaliteiten op het gebied van MRI verder te ontwikkelen en uit te wisselen. 

• Je beschikt over persoonlijk leiderschap en professionaliteit. 
• Bereidheid tot verandering en vernieuwing. 
• Open en eerlijke communicatie. 



 
• Je hebt klantgerichtheid, stressbestendigheid, flexibiliteit en ook pioniersgeest hoog in 

het vaandel staan. 
 
Verder ben je: 
• Communicatief vaardig en bezit je een groot improviserend vermogen. 
 

Wij bieden: 
 Ons privaat centrum kent arbeidsvoorwaarden conform de CAO ZKN (zelfstandige 

Klinieken Nederland). 
 Inschaling vindt plaats op basis van kennis, specialisatie en relevante ervaring. 
 Parttime werken is bespreekbaar. 
 Een eindejaarsuitkering van 8,33%. 
 Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden 
 Reiskostenvergoeding conform cao met als extra vergoeding de kosten voor 

reizen via de Westerscheldetunnel of Liefkenshoektunnel. 
 Deelname in het pensioenfonds. 
 Na een contract van bepaalde duur volgt een vaste aanstelling. 

 

Enthousiast?  
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met; 

- Dhr. Jürgen Vanslembrouck, radioloog, jurgen.vanslembrouck@openmrizen.be 
(0032 478 596 365) 

- Dhr Jan Veryser, radioloog, jan.veryser@openmrizen.com  
(0032 475242228) 

 
We vragen referenties na: Zorg dat je minimaal twee referenties voor ons hebt.  
Als je in dienst komt, vragen we je om een originele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 
De kosten hiervoor krijg je vergoed. 
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