
 

 

Voor onze afdeling Biometrie, locaties Apeldoorn en Zutphen zoeken wij: een enthousiaste KNF-laborant  
(i.o.) 36 u/w. 
 
Ben jij de enthousiaste KNF-laborant die wij zoeken? Of ben je bereid de opleiding tot laborant klinische 
neurofysiologie te volgen? Kom dan werken op onze vooruitstrevende afdeling. We zoeken een collega 
die analytisch sterk is en die goed past binnen ons huidige team. 
 
Onze afdeling 
Als KNF-laborant werk je op de afdeling Biometrie van Gelre Ziekenhuizen. De afdeling is zowel in 
Apeldoorn als Zutphen. Op beide locaties vinden de verschillende onderzoek specialisaties plaats. Naast 
Klinische Neurofysiologie is dat Vaatdiagnostiek en Longfunctie. Best wel divers dus. De plek op onze 
afdeling waar we een collega voor zoeken is het onderdeel Klinische Neurofysiologie. Dit is een team van 
16 KNF-laboranten en een teamleider. Verder worden je collega’s artsen, vaatlaboranten, 
longfunctieanalisten, OSA consulenten en secretarieel medewerkers. 
We vinden kwaliteit en ontwikkeling van onszelf en in ons vakgebied heel belangrijk. Zo hechten we 
waarde aan scholing en bieden we regelmatig stageplaatsen. Verder dragen we bij aan ons 
opleidingsziekenhuis, door vanuit onze expertise cursussen aan collega's binnen en buiten het ziekenhuis 
te geven. Daar zijn we ook best trots op. 
Maar wij doen nog meer: naast de uitvoering van diagnostiek maakt de afdeling onderdeel uit van 
multidisciplinaire centra zoals het Apeldoorns Duizeligheid Centrum. Dat is hét landelijke 
expertisecentrum van Gelre Ziekenhuizen waar niet alleen patiënten terecht kunnen met 
duizeligheidklachten maar waar wij ook wetenschappelijk onderzoek verrichten en voorlichting geven 



aan patiënten. Daarnaast maken wij onderdeel uit van het Slaapcentrum van Gelre Ziekenhuizen dat 
momenteel nog volop in de ontwikkeling is. En ook daar kun jij je steentje aan bijdragen. 
 
Wat ga je doen? 
Vooral het zelfstandig verrichten van KNF-onderzoeken in de volle breedte. En dat met de nieuwste 
apparatuur. Maar denk vooral aan deze onderzoeken en werkzaamheden:  

• EEG, EMG, EP, OAE, VEMP, VNG, video-HIT, Posturografie, Kanteltafeltest, PSG, PG, MSLT, 
Zenuwechografie, Duplex, TCD en Doppler. 

• Meedoen met multidisciplinaire overlegvormen waarbij jouw inbreng vanuit je professie van 
grote waarde is. 

• Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek. 

• Begeleiden van studenten en stagiaires. 
Tijdens deze werkzaamheden staat de patiënt centraal. Met jouw enthousiasme en je analytische blik, 
houd je altijd oog voor degene bij wie je onderzoek verricht. 
 
Wat hebben wij je te bieden? 

• Een zelfstandige functie binnen een leuk team; de lijntjes zijn kort. Daarnaast is door de diversiteit aan 
onderzoeken bij ons geen dag hetzelfde. 

• Wat ook gaaf is: een deel van onze KNF-laboranten houdt zich als somno-technician, vestibulair 
laborant of gespecialiseerd vaatlaborant bezig met alle onderzoeken en processen op slaap-, duizeligheid 
of vasculair gebied. Lijkt je dat interessant? Een professionele ontwikkeling tot gespecialiseerd laborant 
behoort in deze functie tot de mogelijkheden. Zo is de afdeling een ideale plek om jouw kennis toe te 
passen en te vergroten. 

• Een functie voor 36 uur per week voor de periode van een jaar. Heb je het naar je zin? We hebben de 
intentie het contract om te zetten naar een vast dienstverband. 

• Je salaris is afhankelijk van je opleiding en eventuele specialisatie. Denk aan €2.759 - €4.391 (FWG 50-
55 van de CAO ziekenhuizen). 

• Arbeidvoorwaarden zoals een vakantieregeling, eindejaarsuitkering en vakantietoeslag van 8,33%, 
premiekorting op je verzekeringen en een fiscaal aantrekkelijk meerkeuzesysteem (je kunt bijvoorbeeld 
sparen voor een fiets, tablet/telefoon of sportschoolabonnement) zijn onderdeel van je contract. 

• En last but not least, je komt te werken in een mooie groene omgeving van de Veluwe én die aan de 
rand van de IJssel in een voormalige Hanzestad, met op beide locaties alle voorzieningen die je mag 
verwachten. 
 
Lijkt het je wat? 
Wij kijken uit naar je sollicitatie! Klik hier om direct te solliciteren. Niet gediplomeerd maar wel 
geïnteresseerd in de opleiding? Ook dan nodigen we je uit om bij ons te solliciteren.  
Heb je vragen over deze functie, de opleiding of sollicitatieprocedure? We staan je graag te woord. Bel 
gerust naar Peter Oostenbrink, teamleider KNF, 055-844 61 20 of naar Miriam Poortman, manager 
Biometrie, 055-581 86 83. 
 
Wil je meer weten over Gelre Ziekenhuizen? Lees hier alles over de organisatie.  
 
Werven van potentiële medewerkers doen we graag zelf. 

https://www.werkenbijgelre.nl/werken-bij-gelre/KNF-laborant-(i-o-)-36-u-w.html?utm_source=Instagram&utm_medium=KNF+laborant
https://www.gelreziekenhuizen.nl/over-ons/

