
 
 

Laborant Klinische Neurofysiologie 

 

"Wij als team KNF laboranten zijn het unaniem met elkaar eens; het werken als laborant op de afdeling 

Klinische Neurofysiologie bij Reinier is zo leuk en prettig vanwege de grote diversiteit aan onderzoeken, het 

fijne contact met collega’s onderling én de prettige samenwerking met de artsen. We zijn een enthousiast 

en stabiel team wat al langere tijd met elkaar samenwerkt en een nieuwe collega met open armen ontvangt!" 

 

Nadine vertelt in het artikel "trots op mijn baan" meer over haar baan. 

 

Op de afdeling Klinische Neurofysiologie werkt een team van 11 KNF laboranten, 3 studenten KNF en 3 

secretaresses. Met de 10 neurologen is het prettig samenwerken en ze houden van innovaties die de 

patiëntenzorg ten goede komen. Met het vertrek van een van onze collega’s hebben wij een vacature voor een 

KNF laborant voor 24 – 36 uur per week.   

 

Jouw werkdag 

 Als laborant Klinische Neurofysiologie werk je bij Reinier de Graaf aan een breed palet aan 

onderzoeken: EEG (ook op OK, IC en couveuse afdeling), EMG, EP, ENG, kanteltesten, 

tremorregistraties, duplex, zenuwecho, TCD en slaaponderzoeken zoals PSG, PG en MSLT; 

 Je hebt een afwisselende functie waarbij je steeds per dagdeel voor een ander onderzoek wordt 

ingepland; 

 Je doet zelfstandig onderzoeken, maakt verslagen en koppelt resultaten terug aan de 

neuroloog; 

 Delft is de standaard locatie; 

 Ben je op zoek naar regelmaat? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Met uitzondering van de 

feestdagen hebben we geen diensten. Incidenteel kun je in avond of weekend worden 

opgeroepen voor spoedonderzoek; 

 Afhankelijk van jouw capaciteiten en voorkeuren neem je extra taken op je binnen de afdeling 

of de organisatie, denk hierbij bijvoorbeeld aan het begeleiden van leerlingen. 

 

Jouw kwaliteiten 

 Communicatief sterk: je stelt  patiënten op hun gemak en bent goed in het overbrengen van 

informatie aan collega's en patiënten; 

 Je komt zowel zelfstandig als ook in teamverband goed tot je recht; 

 Nauwkeurigheid: je bent oplettend en draagt zorg voor gedegen onderzoek en correcte analyses 

en rapportages. 

 

Wat wij vragen 

 Diploma klinisch neurofysiologisch laborant (HBO) of Diploma EEG A en B en bij voorkeur met 

enkele jaren recente werkervaring; 

 Bij voorkeur heb je aanvullende opleidingen: duplexecho (carotiden) en  slaaponderzoeken of 

ben je bereid deze te behalen op onze kosten; 

 Bij voorkeur ben je ingeschreven bij kwaliteitsregister KABIZ. 

https://werkenbijreinier.nl/trots-op-mijn-baan/nadine-boogers-knf-laborant
https://reinierdegraaf.nl/specialisme/klinische-neurofysiologie


Wat wij bieden 

 Je verdient minimaal € 2.759,- en maximaal € 3.922,- bruto per maand (FWG 50) bij een 36-

urige werkweek. Inschaling is afhankelijk van het aantal jaren relevante werkervaring; 

 Je krijgt een contract voor 24 tot 36 uur per week; 

 Heb je nog geen ervaring/opleiding opgedaan in duplexecho (carotiden) of slaaponderzoeken? 

Wij leiden jou graag op!; 

 Jouw werkplek is in Delft; zeer goed bereikbaar vanuit de regio’s Den Haag en Rotterdam; 

 Gratis parkeren van jouw auto en een overdekte en afgesloten stalling voor jouw fiets; 

 Je komt te werken in een topklinisch ziekenhuis. Dit betekent dat je je kunt blijven 

ontwikkelen. Onze Reinier Academie biedt uiteenlopende opleidingen en faciliteert bij het doen 

van wetenschappelijk onderzoek; 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Cao ziekenhuizen met onder meer een vaste 

eindejaarsuitkering en vakantiegeld van 8,33% van het bruto jaarsalaris; 

 Buiten de Cao vele extra’s zoals een uitgebreid vitaliteitsprogramma met bijvoorbeeld 

mindfulness, bootcamp en stoelmassages. Daarnaast ook coaching, loopbaanadvies en een 

actieve personeelsvereniging; 

 Je hebt de kans je horizon te verbreden door tijdelijk in het buitenland te werken middels 

het Grenzeloos Reinier programma; 

 Een open bedrijfscultuur met maandelijkse sessies met onze directie, met veel aandacht voor 

eigen inbreng en innovatie; 

 Bezoek onze site voor het complete overzicht van onze arbeidsvoorwaarden. 

 

Solliciteren naar de vacature van Laborant Klinische Neurofysiologie?  

 Upload jouw cv en motivatiebrief via de ‘solliciteer’ button t.a.v. Inge de Glopper, recruiter: 

https://werkenbijreinier.nl/vacatures/133625-laborant-klinische-neurofysiologie  

 Voldoe  je aan de door ons gestelde functie-eisen en wil je eerst meelopen om vrijblijvend een keer 

de sfeer proeven? Laat dit dan vooral weten! 

 Wil je meer weten over de functie? Hilde van Winden, Hoofd KNF, (015-2603310) helpt je graag.  

 Vragen over de procedure? Bel of stuur een whatsapp bericht naar Inge via 06 - 821 41 976.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reinierdegraaf.nl/locaties/delft
http://www.stz.nl/
https://werkenbijreinier.nl/grenzeloos-reinier
https://werkenbijreinier.nl/arbeidsvoorwaarden
https://werkenbijreinier.nl/vacatures/133625-laborant-klinische-neurofysiologie
https://www.linkedin.com/in/hilde-van-winden-38572826/
http://wa.me/31682141976

