
 

 
De Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Ikazia U.A. (MSBI) zoekt in verband met 
uitbreiding van de werkzaamheden van de organisatorische eenheid Radiologie met ingang 
van 1 augustus 2020 een: 

Radioloog (0,8 FTE) 
 
 
Over de functie 
 
Ben jij de radioloog die ons komt versterken? 
 
De organisatorische eenheid (O.E.) Radiologie omvat de afdelingen radiologie en nucleaire 
geneeskunde en bestaat momenteel uit 9 radiologen en 1 nucleair geneeskundige. Iedereen werkt 
binnen meerdere aandachtsgebieden. Wij zijn proactief, ambitieus en streven naar hoge kwaliteit. 
Er heerst een prettige intercollegiale sfeer. Er zijn korte lijnen met collega specialisten en 
huisartsen. Wij participeren actief in de ziekenhuisorganisatie.  
De afdeling beschikt momenteel over zeer moderne apparatuur waaronder een recent 
aangeschafte 4-rings digitale PET-CT. Binnenkort breiden wij verder uit met een 3T MRI scanner.  
 
Wij zoeken voor onze snel groeiende, moderne afdeling een enthousiaste, breed georiënteerde en 
gedreven radioloog.  
 
Wat vragen wij? 
Je kunt goed in teamverband werken. Het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen en het uitdragen 
van het vakgebied geeft jou energie. Je bent flexibel, ondernemend, en beschikt over uitstekende 
communicatieve en organisatorische vaardigheden. 
Als een MRSC geregistreerde, of binnenkort geregistreerde, radioloog ben je inzetbaar in 2 a 3 
subspecialisaties van de algemene radiologie. Bij voorkeur met aantoonbare affiniteit voor de 
neuroradiologie/hoofdhals radiologie, een afgerond fellowship strekt tot de aanbeveling. Goede 
kennis van musculoskeletale en/of cardiovasculaire radiologie heeft daarnaast onze voorkeur.  
 
Wat bieden wij? 
Een aanstelling voor bepaalde tijd in dienstverband bij de Coöperatie MSBI, conform 
Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS). Bij gebleken geschiktheid behoort toetreding 
tot O.E. Radiologie binnen de Coöperatie MSBI tot de mogelijkheden.  
 
Solliciteren?  
Je sollicitatie, vergezeld van je curriculum vitae en gericht aan dhr. drs. J.W. Kuiper kun je vóór 9 
maart 2020 digitaal sturen aan het Secretariaat Radiologie via a.wetsteijn@ikazia.nl. 
 
De eerste gesprekken vinden bij voorkeur plaats op 8 en 9 april 2020, gevolgd door een 
meeloopdag. De procedure wordt begin mei afgerond met een gesprek met de 
benoemingsadviescommissie. 
 
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  
 
Verwerking van je persoonsgegevens vindt plaats conform de privacyregels uit de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie: lees de privacyverklaring op 
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www.ikazia.nl/privacyverklaring. 
 
De O.E. Radiologie en het MSBI vinden betrouwbaarheid, professionaliteit en veiligheid van de 
organisatie belangrijk. Daarom maakt een uitgebreid achtergrondonderzoek deel uit van de 
sollicitatieprocedure. Dit bestaat uit onder meer een referentie check, Verklaring Omtrent het 
Gedrag en een bronverificatie van relevante diploma’s. Tevens wordt, indien van toepassing, 
navraag gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en het BIG-register 
geraadpleegd. 
 
 
Meer informatie 

Voor meer informatie over deze vacature kun je voor inhoudelijke vragen contact opnemen met 
het dagelijks bestuur van de O.E. Radiologie, drs. J.W. Kuiper, voorzitter (06-50511364), of dr. ir. 
M.J. Stoutjesdijk MBA (06-48273725). 

Voor overige vragen kun je contact opnemen met het bestuur MSBI via mw. dr. C. Hamerslag-
Nieuwenhuijsen, directeur (010-2975464) of dr. W.J. Vles, voorzitter MSBI (via 010-2975365).  
Je vindt hier een PDF-versie van deze vacature. 
 
Over het MSBI 
De vrijgevestigd medisch specialisten van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam hebben zich, verdeeld 
over 15 specialismen, sinds 2015 verenigd in de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Ikazia 
U.A. (MSBI). In totaal verlenen 95 medisch specialisten, met daarnaast ANIOS en AIOS, en 
samenwerkend met het personeel van het Ikazia Ziekenhuis, kwalitatief hoogwaardige zorg met 
aandacht voor de patiënt in een brede range van specialismen. 
  
Over Ikazia 
Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is een middelgroot ziekenhuis met vrijwel alle medisch 
specialismen in huis. Het protestants-christelijke karakter van het ziekenhuis is mede bepalend 
voor de opvatting over patiëntenzorg: werken met hart en handen. Tevens is Ikazia een 
opleidingsziekenhuis voor de specialismen Inwendige Geneeskunde, Maag-, Darm- en 
Leverziekten, Algemene Heelkunde, Gynaecologie, Anesthesiologie en Klinische Psychologie. Meer 
informatie over Ikazia kunt u vinden op www.ikazia.nl.  
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