
 

 

KNF laborant 

Hier kom je te werken: 

Op de poli neurologie/neurochirurgie in het Diakonessenhuis werken neurologen, 

neurochirurgen en KNF laboranten nauw met elkaar samen. De diverse neurofysiologische 

onderzoeken worden voornamelijk verricht op de poliklinische locaties in Utrecht en Zeist. 

Daarnaast kom je als KNF laborant ook op de klinische locatie van de afdelingen en op de IC 

en SEH. De polikliniek is in maart 2020 verhuisd naar een nieuw poligebouw en alle 

apparatuur is recent vernieuwd. 

Het KNF-team is een jong, enthousiast, zelfsturend team, bestaande uit 3 KNF-laboranten en 

een tweedejaars leerling KNF laborant. 

Het uitgangspunt is dat iedereen alle onderzoeken verricht (voor zover opgeleid), maar binnen 

het team heeft ieder ook zijn eigen rol en expertise. 

 

Lees meer over werken in het Diakonessenhuis 

Dit ga je doen: 

De werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van KNF-onderzoeken in brede zin. Daarbij ligt 

het zwaartepunt bij het uitvoeren van EEG- en EMG-onderzoeken, perifere zenuwechografie, 

polysomnografie, MSLT, MWT, EP onderzoeken. De perifere zenuwen die je gaat 

onderzoeken zijn: medianus bij CTS aanvraag, ulnaris, tibialis peroneus femoralis en cutaneus 

femoris. 

Dit is wat we jou bieden: 

 Een modern en centraal gelegen ziekenhuis met een ambitieuze visie op de toekomst, 

we zijn een erkend opleidingsziekenhuis en werken daartoe samen met diverse 

instellingen 

 Een goed geoutilleerde KNF afdeling met in 2017 nieuw aangeschafte EEG, EMG en 

echo apparatuur 

 De kans om op basis van je kennis en ervaring een belangrijke, actieve bijdrage te 

leveren aan het inrichten van een multidisciplinair vaatlaboratorium, we werken in een 

jong, enthousiast, klein team 

 Een salaris volgens FWG-groep 50 (max. € 3.774,- bruto per maand bij een volledige 

werkweek), plus een eindejaarsuitkering en vakantietoeslag van 8,33% 

 Persoonlijk opleidingsbudget van € 750,- en de mogelijkheid om zelf bepaalde 

arbeidsvoorwaarden samen te stellen, zoals bedrijfsfitness, een fietsregeling of extra 

reiskostenvergoeding. 

Eerst een dag meelopen om kennis te maken met ons ziekenhuis? Je bent van harte welkom! 

  

https://vacatures.diakonessenhuis.nl/werken-bij-diakonessenhuis/


Dit heb je in huis: 

 Je bent in het bezit van een diploma KNF laborant of van een diploma biometrie met 

aantekening KNF 

 Eventueel heb je een aanvullende opleiding in duplexecho carotiden 

 Je bent geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen (op KNF gebied in brede zin) en hebt 

de ambitie en gedrevenheid deze in de praktijk in te brengen 

 Je kunt goed zelfstandig én in teamverband werken 

 Je bent ordelijk, integer, klantgericht en communicatief vaardig. 

Wil je meer weten: 

Vraag het Jenny van Overveld, teammanager polikliniek/afdeling neurologie en 

neurochirurgie, 088-2505243, jvoverveld@diakhuis.nl. 

 

Wil je inhoudelijk meer weten over de functie of onze ambitie ten aanzien van KNF neem dan 

contact op met Richard Donders, neuroloog, 088-2505303 of Asia de la Fonteijne - 

Kazmierczak, KNF laborante, 088-2505303. 

Zo solliciteer je: 

Enthousiast en wil je bij ons aan de slag als KNF laborant? Solliciteer dan direct op deze 

vacature via het online sollicitatieformulier op de website van het Diakonessenhuis. Eerst 

ontdekken of de afdeling en ons ziekenhuis je aanspreekt? Loop dan een dag mee! 

Voor of direct na het arbeidsvoorwaardengesprek vragen wij twee referenties na. 
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