
 
Ben jij die ervaren rot in het vak, een pas afgestudeerde KNF-laborant of  inmiddels in het 3e leerjaar van je 
opleiding? Dan nodigen wij jou van harte uit te solliciteren. Binnen de EVR Neurologie is ruimte ontstaan voor 
twee 
 

Klinisch Neurofysiologisch (KNF) laboranten  

24 - 36 uur  
0,67 - 1,0 fte 

 
 
KNF laboranten Rineke en Marjolijn vertellen: 
 
De KNF in het Flevoziekenhuis is een kleine maar zéér gezellige afdeling. Er hangt een ongedwongen werksfeer 
en er is elke dag een diversiteit aan werkzaamheden wat het werk erg leuk maakt. 
Waarom is het Flevoziekenhuis nou zo leuk? We werken hier allebei al langere tijd met veel plezier. Er is ruimte 
voor eigen inbreng en we zijn flexibel en helpen elkaar waar nodig. Het contact met de afdelingen waar we mee 
samenwerken verloopt soepel en het contact met de artsen is laagdrempelig. We zijn een ziekenhuis met korte 
lijntjes, leuke collega’s en een diversiteit aan patiënten. 
 
 
De afdeling:  
De afdeling KNF is onderdeel van de polikliniek neurologie binnen de EVR-neurologie. 
Het is een zelfstandig werkende afdeling waar onderzoeken verricht worden naar het functioneren van 
zenuwen, spieren en hersenen zowel op de polikliniek als op klinische afdelingen zoals IC of Neonatologie. We 
werken als KNF-laborant nauw samen met de neurologen maar ook met andere specialismen zoals KNO, 
Longgeneeskunde en de Kindergeneeskunde. 
We zijn een klein, enthousiast, goed samenwerkend team bestaande uit 2 (parttime) laboranten en 1 leerling. 
 
De functie: 
Als KNF-laborant voer je zelfstandig neurofysiologische onderzoeken uit zoals EEG, EP, EMG 
geleidingsonderzoek en poly(somno)grafieën. Daarnaast assisteer je de neurologen bij EMG 
onderzoeken en botuline toxine behandelingen. Je interpreteert, beschrijft en verwerkt de 
onderzoeksgegevens. Verder draag je bij aan het uitvoeren van alle operationele taken van de 
afdeling. 
 
Het profiel: 
Wij vragen van jou: 
 

 Een afgeronde hbo-opleiding Klinische Neurofysiologie. Ben jij 3e jaar student? Dan nodigen wij jou 
ook van harte uit te solliciteren.  

 Lijkt je het leuk om samen met een collega bij ons te werken, stuur gerust gezamenlijk een brief.  
 

Verder ben je: 
 

 Stressbestendig; 

 Flexibel; 

 Communicatief vaardig; 

 Technisch onderlegd; 

 Zelfstandig en teamgericht. 
 
Wij bieden: 

 Een goede werksfeer; 

 Goede bereikbaarheid  (auto en openbaar vervoer); 



 De arbeidsvoorwaarden, zijn volgens cao-ziekenhuizen, waarbij een salaris geldt afhankelijk van 
opleidingsniveau conform functionele schaal 50 met een maximum van € 3.922,- bruto per maand bij 
een fulltime dienstverband; 

 Bij een wederzijdse klik bieden wij direct een vaste aanstelling; 

 Een contract van minimaal 24 uur, maar werk je liever minder uren, dan is dat zeker bespreekbaar. 

Daarnaast biedt het Flevoziekenhuis een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder: 

 8,33% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering; 

 144 verlofuren en 57 PLB-uren op basis van een fulltime dienstverband; 

 Reiskostenvergoeding; 

 Pensioensregeling PFZW; 

 Onbeperkt toegang tot online trainingen via GoodHabitz. 

Belangstelling? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Christel Hassink, Teammanager Polikliniek Neurologie, 
bereikbaar op 036 – 868 9351. 
 
Solliciteren? 
Wij zien je brief en CV graag tegemoet via onze website: https://www.flevoziekenhuis.nl/werken-en-leren 
onder vermelding van vacaturenummer 2020-152.  
 

Het navragen van referenties en het overleggen van een “Verklaring omtrent het Gedrag” (VOG) maken 
onderdeel uit van de aanstellingsprocedure. Daarnaast kan het gevraagd worden om een dagdeel mee te 
draaien op de afdeling. 

https://www.flevoziekenhuis.nl/werken-en-leren

