
 
 
 
 
 
 

Revalidatiecentrum Pulderbos is een toonaangevend interdisciplinair diagnose-, 

behandel– en expertisecentrum op gebied van revalidatie voor kinderen en jongeren 

die medische problemen hebben met een belangrijke impact op hun functioneren. 

Wij hebben een vacature voor  

een enthousiaste EEG - laborant  

(50% vanaf september ’22) 

Je werkt in een gespecialiseerd EEG-labo, waar zowel kort- als langdurende EEG-registraties gebeuren in 
combinatie met neurologisch en neuropsychologisch onderzoek. 
  
Je bent verantwoordelijk voor: 

 
1. Grondige, diepgaande analyse van EEG’s bij complexe neurologische vraagstellingen   
2. Mondelinge en schriftelijke rapportage aan kinderneurologen en andere teamleden 
3. Een nauwkeurige en planmatige zorg, rekening houdend met de kinderen/ jongeren en hun directe omgeving 
4. Het uitwerken en implementeren van nieuwe EEG-toepassingen 
5. De kwalitatieve afname van een gestandaardiseerd EEG 
6. Deskundigheidsbevordering van derden: delen van verworven kennis en expertise, zoals participeren in vorming 

van laboranten in opleiding / meewerken aan interne en externe bijscholingen 
7. Bijkomende onderzoeken of observaties van/ in overleg met kinderneurologen of andere leden van het 

interdisciplinair team 
 
Profiel: 

- Je bent klinisch neurofysiologisch laborant of verpleegkundige met ervaring in EEG analyse 
- je hebt sterke communicatieve vaardigheden 
- je hebt ervaring met basis software pakketten (word, excel, outlook) 
- je beschikt over analytische vaardigheden en je hebt een ruime technologische interesse 
- je kan zowel zelfstandig als in interdisciplinair teamverband werken 
- je staat open voor verandering en permanente vorming en bent bereid om nieuwe taken op te nemen. 

 

Aanbod: 

- werken in een unieke, professionele en huiselijke revalidatiesetting 
- met een contract van onbepaalde duur aan 50% 
- met een zeer gevarieerde, uitdagende en stimulerende werksfeer in een groene omgeving 
- met een gepaste verloning volgens IFIC barema’s, fietsvergoeding, sociaal abonnement, 

hospitalisatieverzekering, e.a. 

 

De selectie gebeurt aan de hand van sollicitatiegesprekken. Voor meer informatie kan je terecht bij Liesbeth 
Jannis, diensthoofd EEG-labo, liesbeth.1.jannis@revapulderbos.be 
 
Geïnteresseerden solliciteren zo snel mogelijk per email t.a.v.: 
 
Beni Kerkhofs, Directeur Zorg, beni.kerkhofs@revapulderbos.be  en liesbeth.1.jannis@revapulderbos.be 
 
Reebergenlaan 4,  
2242 Zandhoven 
03/466 06 10 

www.revapulderbos.be -  www.limmerik.be 
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