
Klinisch Neurofysiologisch Laborant 

Ben jij een Klinisch Neurofysiologisch Laborant en wil jij werken in een ziekenhuis met korte lijnen en 
aandacht voor innovatie en ontwikkeling? En beschik je over een praktische en nauwkeurige 
instelling? Dan zijn we op zoek naar jou! 
 
Als KNF laborant werk je in Antonius Ziekenhuis Sneek op de functie afdeling aan verschillende 
onderzoeken zoals: Duplex carotiden, EEG, EMG, SSEP, VEP, Zenuw echo, assisteren onder EMG 
geleide botuline toxine behandelingen. Je plant en doet zelfstandig onderzoeken, maakt verslagen en 
koppelt resultaten terug aan de neuroloog. Eén keer per twee weken wordt er ook op de locatie 
Emmeloord EMG gedaan. 
 
De apparaten t.b.v. EEG, EMG, Duplex, Zenuwecho zijn ergonomisch verantwoord om indien nodig 
ook onderzoeken op de afdeling (IC) te verrichten. Incidenteel wordt je in avond of weekend 
opgeroepen voor spoedonderzoek. Binnen Antonius zijn jouw werkzaamheden divers en afwisselend. 
 

Het team 

Klinische Neuro Fysiologie (KNF) is een onderzoeksafdeling die hoort bij de polikliniek Neurologie bij 
Antonius. Er werken 2 KNF laboranten. Met de 7 neurologen is het prettig samenwerken met 
secretariële ondersteuning vanuit de polikliniek neurologie. Innovaties worden voor zover mogelijk 
toegepast. 
 
Het team is een gedreven team, hard werken en het beste uit jezelf halen is een 
vanzelfsprekendheid. Om onze patiëntenzorg en onderlinge samenwerking optimaal te houden 
investeren we in (persoonlijke) ontwikkeling en op teamniveau. Daarnaast werk je nauw samen met 
collega’s van diverse afdelingen en zijn we met elkaar verantwoordelijk voor het leveren van de beste 
zorg aan onze patiënten, waarbij kwaliteit, klantvriendelijkheid en korte lijnen centraal staan 
 

Wat breng je mee? 

• Je beschikt een afgeronde opleiding tot Klinische Neurofysiologisch Laborant 
• Bij voorkeur ben je ingeschreven bij kwaliteitsregister KABIZ 
• Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden 
• Je bent enthousiast en sociaal vaardig. Je kunt je inleven in een patiënt en stelt patiënten op een 
   natuurlijk manier op hun gemak 
• Je werkt zelfstandig en nauwkeurig. Je draagt zorg voor gedegen onderzoek en correcte analyses en 
   verslagen 
 

Wij bieden jou 

• Salaris conform FWG 55 (€ 3.115,- t/m € 4.391,00) van de cao Ziekenhuizen 
• Een aanstelling voor onbepaalde tijd in een fijn en enthousiast team 
• Ruimte voor persoonlijke en vakmatige ontwikkeling 
• Een fijne werkomgeving met korte lijnen 
• Onbeperkte toegang tot een uitgebreid aanbod van online trainingen voor persoonlijke 
   ontwikkeling (GoodHabitz) 
• En niet te vergeten onze secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: korting op fitnessabonnement,  



   aanvullende reiskostenregeling en collectieve korting op je zorgverzekering 
• Voor een overzicht van al onze arbeidsvoorwaarden verwijzen we je graag naar de website van 
    mijnantonius.nl/welke-arbeidsvoorwaarden-gelden-voor-jou 
 

Over Antonius 

Antonius is een ondernemende organisatie die staat voor veilige en betrokken zorg. We 
onderscheiden ons door zowel ziekenhuiszorg als thuiszorg te bieden aan patiënten en cliënten. Zo 
bieden we zorg thuis als het kan en in het ziekenhuis als het moet. 
Met maar één doel voor ogen: kwalitatief hoogwaardige zorg vanuit ons hart, passend bij de patiënt 
of cliënt en haar omgeving. Met zo’n 3.000 deskundige medewerkers werken wij dagelijks aan 
betrokken en betrouwbare zorg voor alle inwoners van de regio Zuidwest-Friesland, de 
Noordoostpolder en Urk. 
 
Onze medewerkers zijn vooruitstrevend en werken er iedere dag aan om de zorg beter en veiliger te 
maken. Wij vinden het dan ook van belang om te investeren in vakmanschap, persoonlijke 
ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid voor onze betrokken en bevlogen collega’s. Daarnaast 
werken we samen aan succesvolle oplossingen en creëren we een werkomgeving waar onze 
medewerkers kunnen groeien en presteren. Dit alles biedt een mooie plek om te werken en jezelf te 
blijven ontwikkelen.  

Wij maken graag kennis 

Ben jij degene die we zoeken en ben je enthousiast geworden over deze vacature? Solliciteren kan 
t/m 20 september 2022 via de website van Antonius: www.mijnantonius.nl 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
 
Roelof Reitsma, unitleider Longgeneeskunde, Neurologie, KNF en Reumatologie 
Tel.  0515-488354 
 

Locatie 

Sneek 

Opleiding 

HBO 

Aantal uren 

16 - 20 uur 

Contracttype 

Onbepaalde tijd 

 


