
 
 
 
 

Vac20231 – verpleegkundige/technoloog nucleaire geneeskunde (intern/extern) – ID1134946 

 

Verpleegkundige / Technoloog 
 

Nucleaire geneeskunde (m/v) 
 

 

Het Onze Lieve Vrouw van Lourdes ziekenhuis te Waregem is een dynamisch en regionaal ziekenhuis dat actief op zoek is 

naar een gemotiveerde en patiëntvriendelijke verpleegkundige of technoloog nucleaire geneeskunde.  

 

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

• Je onthaalt en schrijft patiënten in. 

• Je zorgt voor de voorbereiding evenals de toediening van radioactieve producten. 

• Je bedient de verschillende toestellen. 

• Je verwerkt de resultaten van de onderzoeken. 

• Je staat in voor de administratieve afhandeling van de onderzoeken. 

• Je voert kwaliteitscontroles van de toestellen uit. 

• Je werkt samen met artsen en collega’s aan de verdere uitbouw van de dienst. 

 

 

PROFIEL 

• Je beschikt over een opleiding in de verpleegkunde of technoloog medische beeldvorming. 

• Je hebt de opleiding stralingsprotectie (50u) en de complementaire module stralingsbescherming in nucleaire 

geneeskunde (10u) gevolgd of u bent bereid deze te volgen. 

• Ervaring binnen nucleaire geneeskunde en/of medische beeldvorming is een pluspunt. 

• Je bent leergierig en bereid om bijkomende opleidingen te volgen. 

• Je toont een sterke interesse voor nieuwe technologieën. 

• Je werkt vlot samen met artsen en collega’s. 

• Je beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden. 

• Je bent flexibel, stressbestendig en nauwgezet. 

• Je draagt de kernwaarden van het ziekenhuis hoog in het vaandel (persoonlijk, verantwoordelijk, deskundig, samen), 

waarbij innovatie, passie en ondernemend gedrag voorop staan. 

 

AANBOD 

• 60% (22,8u gemiddeld per week) – geen wachtdienst / geen weekendwerk. 

• Verloning volgens ziekenhuisbarema’s, permanente bijscholing en een ruime waaier aan andere personeelsvoordelen 

(maaltijdcheques, bedrijfsrestaurant, gratis openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering,…). 

 

CONTACT   

Gelieve uw kandidatuurstelling in te dienen via onze website www.ziekenhuiswaregem.be rubriek ‘werken bij ons’ of uw 

kandidatuurstelling te richten ter attentie van Mevr. Fien De Smet, diensthoofd HR & payroll, Vijfseweg 150 – 8790 

Waregem HR 

 

Informatie over de concrete invulling kan bekomen worden bij dr. Van Riet Hilde op het nummer 056623527 of per mail 

naar hilde.vanriet@ziekenhuiswaregem.be 


