
Lid MAMI Kerngroep 
 
De Vereniging van Ziekenhuis Instrumentatietechnici (VZI) heeft een rijke geschiedenis waarin de basis is 
gelegd voor het beroep medisch technicus. In 2020 is de beroepserkenning gerealiseerd. De VZI maakt 
zich hard voor de belangen van de medisch technici, ondersteunt haar leden in de ontwikkeling van kennis 
en vakmanschap in het vakgebied medische technologie en versterkt de onderlinge verbinding.  
 
MAMI (Management Medische Instrumentatie) is een commissie binnen de VZI hierin functioneert de MAMI 
kerngroep. De doelstelling van MAMI is het bevorderen van de professionaliteit van Medische Technologie 
afdelingen binnen de Nederlandse ziekenhuizen door: 

 Het delen van kennis met betrekking tot de management aspecten tussen leidinggevenden 
medische technologie. 

 Het opstellen van richtlijnen voor de implementatie van vigerende wet- en regelgeving op het 
gebied van medische technologie. 

 Het adviseren van het bestuur VZI op het gebied van HR-aspecten in het belang van de medisch 
technici en Nederlandse ziekenhuizen. 

 
Voor de versterking van de MAMI kerngroep zijn we op zoek naar enthousiaste VZI-leden die in het 
dagelijkse werk een management functie binnen de medische technologie vervullen. 
 
Wie zoeken we? Ben je werkzaam binnen een managementrol van de medische technologie en wil je een 
actieve bijdrage leveren in het positioneren en beleid van medische technologie afdelingen binnen de 
Nederlands ziekenhuizen? Heb je affiniteit en een visie op dit gebied? 
Dan ben je voor ons een geschikte kandidaat!  
 
Wat verwachten we van je?  
• Dat je deelneemt aan de 2 maandelijkse vergaderingen.  

• Dat je beschikt over communicatieve vaardigheden. 

• Dat je goed kunt samenwerken. 

• Dat je een visie hebt en initiatieven durft te nemen.  
 

 
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met of stuur een e-mail aan de leden van de kerngroep: 
 
Lucien Timmermans, 06 575 32 270, l.timmermans@jbz.nl 
Rob Zandbergen,       06 519 59 630, zandberg@dsv.nl 
 
We zien reacties graag tegemoet voor 12 april a.s. 
 

mailto:l.timmermans@jbz.nl
mailto:zandberg@dsv.nl

