Laborant Klinische Neurofysiologie
Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging in een topklinisch ziekenhuis waar je je verder kunt ontwikkelen? De
afdeling Klinische Neurofysiologie & Vaatfunctie van het St. Antonius Ziekenhuis zoekt een laborant met
affiniteit met somnotechnologie, slaaponderzoeken en innovatieve verbeterprojecten. We bieden je een
afwisselende functie voor 28 tot 36 uur per week op onze locaties Nieuwegein, Utrecht en Woerden.
Wat ga je doen
Jouw belangrijkste taak is het zelfstandig of samen met een neuroloog (in opleiding) voorbereiden,
uitvoeren en interpreteren van neurofysiologische onderzoeken. Je werkt hierbij met geavanceerde
elektronische apparatuur en krijgt te maken met uiteenlopende patiënten van alle leeftijdscategorieën. De
meeste onderzoeken zijn langdurig en spannend voor de patiënt. Dit vraagt, naast vaktechnische kennis,
veel inzicht en tact. Voorbeelden van onderzoeken zijn PSG, EEG, EMG, VNG en EEG monitoring tijdens
OK of bij een IC patiënt. Deze onderzoeken worden verricht bij kinderen en volwassen voor specialismen
zoals neurologie, KNO, oogheelkunde, orthopedie, reumatologie, kindergeneeskunde en chirurgie.
Dankzij jouw onderzoeksresultaten kunnen de aanvragende artsen diagnoses opstellen.
Jij brengt mee
Jij bent een gediplomeerde KNF laborant met een afgeronde bachelor Klinische neurofysiologie. Is jouw
aandachtsgebied somnotechnologie of ligt daar jouw ambitie dan is dat een pre!. Patiëntgerichtheid,
empathie, tact en doorzettingsvermogen zijn belangrijke karaktereigenschappen die jij bezit en verder wilt
ontwikkelen. Je bent enthousiast, positief ingesteld en flexibel en staat open voor verandering en
projecten, dit vanuit de wens om samen met je collega’s te zoeken naar het beste voor onze patiënt.
Opleiden zit in ons DNA en wordt ook gestimuleerd, je begeleidt dan ook laboranten in opleiding. Je vindt
het ook geen probleem om bereikbaarheidsdiensten te draaien.
Het St. Antonius Ziekenhuis
Samen zorgen voor de kwaliteit van leven, daar staan onze 6.000 betrokken medewerkers van het
St. Antonius Ziekenhuis voor. Naast de beste patiëntenzorg staat innovatie en onderzoek centraal. We
zijn niet voor niets een van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. En dat stralen
we ook graag uit door onze focus te leggen op continue verbetering van onze zorg. Denk aan de nieuwste
behandeltechnieken en apparatuur. Onze klinische speerpunten zijn hart & vaat, longen en kanker.

Onze afdeling
De afdeling Klinische Neurofysiologie & Vaatfunctie is een moderne, goed uitgeruste functieafdeling op
drie locaties; Utrecht, Woerden en Nieuwegein. Op de afdeling wordt op grote schaal klinisch
neurofysiologische en vasculaire diagnostiek verricht. Het team van de KNF & Vaatfunctie bestaat uit
baliemedewerkers, twaalf KNF-laboranten, twee leerling KNF-laboranten, één biometrie stagiaire, elf
Vasculair Diagnostisch laboranten, één leerling Vasculair Diagnostisch laborant, drie oproepkrachten, een
teamhoofd en vier neurologen/klinisch neurofysiologen. Er wordt tevens nauw samengewerkt met
neurologen in opleiding. Het team is enthousiast, gedreven en betrokken t.a.v. de afdeling en collega’s.
‘Als laborant klinische neurofysiologie heb ik hele gevarieerde dagen. Op het ene moment maak ik een
spoed EEG bij een kindje met epileptische aanvallen, op het andere moment sta ik in de OK om een
openhart- of carotisoperatie te bewaken. Ik kan terugvallen op een enthousiast team van KNF- en
vaatcollega`s dus ik sta er nooit alleen voor. Aan het einde van de dag loop ik met een voldaan gevoel het
ziekenhuis uit!’ Wim Adam, KNF-laborant

Wij bieden jou
Naast een fijne werkplek in een uitdagende werkomgeving binnen een topklinisch (opleidings)ziekenhuis,
bieden we je:
 Een jaarcontract voor 28-32 uur per week met zicht op een vast dienstverband;
 Een salaris van maximaal €3.922,- bruto per maand (FWG 50) bij een 36-urige werkweek (Cao
Ziekenhuizen);
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand en de mogelijkheid deel te
nemen aan een fiets-, fitness-of ‘bring your own device’-regeling;
 Een collectieve pensioenregeling waarvan Antonius 50% voor haar rekening neemt;
 Een persoonlijk levensfase budget, bijvoorbeeld in te zetten voor ouderschapsverlof;
 Diverse mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding;
 Deelname aan carrièreportaal ‘Sterk in je Werk’.

Contact
Heb jij vragen of wil je graag een dagje meelopen, neem dan contact op met Lionella Jones, teamhoofd
KNF/Vaatfunctie via l.jones@antoniusziekenhuis.nl of per telefoon op 088-3204115. Voor vragen over de
selectieprocedure kun je terecht bij het Recruitment team Antonius@Work, T 088 - 3208640.
Solliciteren
Kom jij ons team versterken met jouw kennis en expertise? Stel jezelf dan snel aan ons voor in een
gemotiveerde sollicitatiebrief met CV, deze kun je uploaden op onze website. We laten je z.s.m. weten of
je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

