
Laborant klinische neurofysiologie (KNF) parttime 
 

Wil jij als KNF-laborant graag werken in een regionaal innovatief ziekenhuis 

met korte lijnen? Ons gezellige team ziet jouw sollicitatie graag tegemoet! 

 

Wat ga je doen? 

In deze afwisselende en zelfstandige functie voer je neurofysiologische onderzoeken uit 

waarbij je zorg draagt voor de voorbereiding, registratie, interpretatie en verslaglegging. Het 

EPD EPIC ondersteunt je om eenvoudig en adequaat de verslaglegging te regelen. Ook 

lever je een actieve bijdrage aan het ontwikkelen van dit dynamische vakgebied binnen de 

organisatie. 

De volgende onderzoeken worden bij ons verricht: 

 Elektro-encefalogram (EEG) 

 EEG bewaking bij carotis-endarteriëctomie 

 Elektromyografie (EMG) 

 Zenuwecho 

 Evenwichtsonderzoek (ENG) 

 Kanteltafeltest 

 Evoked Potentials (EP) onderzoek 

 Polysomnografie (PSG) 

 Multi Sleep Latency Test (MSLT) 

 Tremoronderzoek 

 Botulinetoxinebehandelingen 

 Vaatdiagnostiek  

 

Als KNF-laborant werk je nauw samen met de vakgroep neurologie en KNO. 

Het team klinische neurofysiologie is werkzaam op de functieafdeling. Er zijn vier 

verschillende onderzoeks-specialisaties binnen de functieafdeling, te weten: 

 Klinische neurofysiologie 

 Vaatdiagnostiek 

 Hartfunctie 



 Longfunctie 

Ons team bestaat uit 6 KNF-laboranten en twee leerling KNF-laboranten. Er heerst een 

prettige sfeer op de afdeling, waarbij er hard wordt gewerkt, maar ook veel gelachen. We 

behandelen zowel klinische als poliklinische patiënten en we werken op de locaties in 

Harderwijk en Lelystad. 

Wil je kennis maken met de medewerkers van ons ziekenhuis, lees dan hier hun verhalen. 

Wat bieden wij jou? 

 Graag horen we van jou voor hoeveel uur je beschikbaar bent, bij voorkeur minimaal 

24 uur. We bieden een jaarcontract met de intentie, bij ongewijzigde organisatorische 

omstandigheden, deze om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd. De 

standplaats is Harderwijk, ook kun je in Lelystad werken. 

 Het salaris is ingedeeld volgens schaal 50 (FWG 3.0) en bedraagt minimaal 

€ 2.526,00 en maximaal € 3.774,00 per maand op basis van 36 uur. Daarbij ontvang 

je 8,33% vakantietoeslag én een eindejaarsuitkering van 8,33%. 

 Je bouwt pensioen op bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Daarnaast bieden wij 

interessante extra’s, waaronder korting op jouw zorgverzekeringspremie en 

bedrijfsfitness. 

 Via de MKA (Meer Keuze Arbeidsvoorwaarden) regeling kun je een uitruil reiskosten 

aanvragen zodat je een hogere vergoeding krijgt. 

 Via de St Jansdal academie kun je (online) werken aan jouw persoonlijke en 

professionele ontwikkeling. Ook zijn er regelmatig leuke initiatieven, waaronder 

workshops, om jou gezond en vitaal te houden. 

Wat vragen wij van jou? 

 Afgeronde bachelor Klinische Neurofysiologie of vergelijkbare (voor)opleiding. 

 Je bent in het bezit van een diploma laborant klinische neurofysiologie of van een 

diploma biometrie/MBRT met aantekening KNF. 

Profiel: Je communiceert vriendelijk en helder, afgestemd op de ontvanger. Je kunt goed 

prioriteiten stellen en je kunt je werk goed ordenen. Je stelt hoge eisen op het gebied 

van kwaliteit, kwantiteit en patiënttevredenheid. Als collega ben je eerlijk, betrouwbaar en 

positief ingesteld waarbij je denkt in oplossingen. Je draagt bij aan de fijne sfeer in het team. 

https://www.werkenbijstjansdal.nl/portal-over-het-bedrijf/verhalen


Ben je enthousiast?  

Dan kun je via sollicitatiebutton solliciteren. Je kunt jouw sollicitatiebrief richten aan 

Annebeth Roepman. Wil je eerst meer informatie over deze functie, dan kun je contact 

opnemen met Annebeth via telefoonnummer 0341-435103. 

Na ontvangst van jouw motivatie en CV, krijg je binnen een week bericht. De vacature staat 

tot 31 december 2021 open. Of lees hier meer over de sollicitatieprocedure. 

Werk je al bij het St Jansdal? Solliciteer dan altijd via de interne vacatures onder Mijn AFAS 

voor een correcte verwerking van je gegevens. 

Het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag) is onderdeel van de 

sollicitatieprocedure voor externe sollicitanten. Bij aanname verzorgen wij de aanvraag 

digitaal. De kosten hiervoor worden vergoed. Het navragen van recente referenties kan deel 

uitmaken van de procedure.  

 

https://www.werkenbijstjansdal.nl/portal-over-het-bedrijf/sollicitatieprocedure
https://www.justis.nl/binaries/brochure-verklaring-omtrent-het-gedrag-(mei-2016)_tcm34-85257.pdf

