
KNF-laborant 
Beatrixziekenhuis, Gorinchem 

16 - 36 uur, uren in overleg 

Vast dienstverband 

Reageer hier op de vacature  

 

De functieonderzoeken die jij als KNF-laborant uitvoert, vormen een belangrijk onderdeel van de zorg 

voor de patiënt. Onderzoek is essentieel om de diagnose te stellen en de beste behandeling te 

kunnen geven.  Het KNF-team is een enthousiast zelfsturend team, nu bestaande uit 2 KNF-

laboranten en een ZZP-laborant. Met een oprechte en zorgzame blik hebben we oog voor elkaar en 

onze patiënten. Met behulp van hoogwaardige apparatuur onderzoeken we de functie van hersenen, 

zenuwen en spieren. Naast zorgzaam zijn we daarom ook technisch en nauwkeurig. 

Ons streven is om met goede en hoogwaardige apparatuur te werken, daarom is onlangs een keuze 

gemaakt voor nieuwe ENG apparatuur waar we de komende maanden mee zullen starten. Ook zal de 

EMG en EEG apparatuur op korte termijn vervangen worden. Een echo-apparaat staat op de 

prioriteitenlijst. Zo zal je dus gaan werken op een afdeling met de nieuwste apparatuur, waar je zelf 

nog in mee kunt denken. Het uitgangspunt is dat iedereen alle onderzoeken verricht, maar binnen 

het team heeft ieder ook zijn eigen rol en expertise. 

 

Wat ga je doen? 

Je bent verantwoordelijk voor het verrichten van diverse functieonderzoeken, het beschrijven en 

beoordelen van de onderzoeken en het interpreteren en terugkoppelen van de resultaten aan de 

neuroloog. Het contact met de patiënten staat centraal in je werk. Je bereidt de patiënten goed voor, 

geeft ze een goede uitleg en observeert en begeleidt hen tijdens het onderzoek. Je verricht de 

onderzoeken op je eigen afdeling, maar ook daarbuiten zoals de intensive care, neurologie afdeling 

of spoedeisende hulp. 

De diversiteit in patiënten en onderzoeken maakt je werk afwisselend en uitdagend. Dit in 

combinatie met de gezelligheid op de afdeling maakt dat we met veel plezier en een lach op ons 

gezicht naar ons werk gaan. Samen met de andere medewerkers van de poli neurologie zorg je voor 

een fijne werksfeer. 

 

Waar ga je werken? 

Het Beatrixziekenhuis is een regionaal ziekenhuis in Gorinchem met een polikliniek in Leerdam. 

Moderne medische voorzieningen, kwaliteit van zorg en het brede aanbod van specialismen, zijn 

karakteristiek voor het ziekenhuis. Door nauw samen te werken met patiënten, huisartsen in de regio 

en andere zorgaanbieders, maakt het Beatrixziekenhuis de belofte van hoogwaardige medisch-

specialistische zorg dagelijks waar. Volgens AD en Elsevier behoort het Beatrixziekenhuis al enkele 

jaren tot de beste ziekenhuizen van Nederland. 

Als KNF-laborant werk je alleen op de locatie in Gorinchem. Je werkt prettig samen met vijf 

neurologen, een chef de clinique, gespecialiseerde verpleegkundige en de medisch secretaresses van 

de polikliniek neurologie. Typerend voor deze samenwerking zijn de woorden toegankelijk en 

behulpzaam. Er is een nauwe samenwerking met de KNO-artsen, de longartsen en de 

longfunctieafdeling. 
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Wie ben jij? 

Je hebt er plezier in om met patiënten om te gaan en je kunt goed zelfstandig werken, je beheerst de 

onderzoeken of bent bereid deze te leren. Je bent nauwkeurig, patiëntvriendelijk en flexibel. 

Teamspirit is voor jou een deel van het werkplezier. 

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

aantekening KNF. 

 Je hebt recente werkervaring met functieonderzoeken als EEG, EMG, EP, ENG, PSG en 

kanteltafeltesten of je bent bereid deze te leren. 

 

Wat bieden wij? 

Een gezellig team met een ambitieuze visie op de toekomst. Wij bieden je dan ook de kans om op 

basis van je kennis en ervaring een belangrijke, actieve bijdrage te leveren aan het inrichten van een 

kwalitatief goede KNF-afdeling. 

Wij vertrouwen erop dat je goed bent in wat je doet. Dit krijg je er van ons voor terug. 

 Je verdient een salaris tussen de € 2759,- en € 3922,- bruto per maand op basis van 36 uur 

per week. Je krijgt vakantiegeld in mei en een eindejaarsuitkering in december, beide 8,33%. 

 De functie is ingedeeld in FWG 50. De salarisinschaling is afhankelijk van je opleiding en 

werkervaring. 

 Je krijgt een overeenkomst voor 16 - 36 uur per week. Het aantal uur is in overleg. 

 Je tekent een vast contract. 

 Je kunt rekenen op goede arbeidsvoorwaarden volgens de cao-ziekenhuizen, zoals reiskosten 

en verlofdagen, maar ook een automatische pensioenopbouw en collectieve 

zorgverzekering. 

 Je kiest zelf je aanvullende arbeidsvoorwaarden (MKA-regeling Zorg). 

 Je wordt gestimuleerd om te werken aan je persoonlijke ontwikkelingswensen, onze Rivas 

Academie kan je hierbij ondersteunen. 

 

Heb je interesse? 

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

dan contact op met Robert Chabot (neuroloog) (0183) 644 852 of R.Chabot@rivas.nl of Willy 

Timmerman, KNF-laborante (0183) 644 352 of w.timmerman@rivas.nl. 

Eerst benieuwd naar hoe je werk(plek) er bij ons uitziet? Onze KNF-laborant laat het je graag zien! 

Neem contact op met afdelingshoofd Noëlle Bronkhorst - Kamsteeg op (0183) 643 097. 

 

Solliciteer binnen een minuut op deze vacature. 

Reageer hier op de vacature KNF-laborant. 
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