
Echocardiografist m/v 

 

De functie  

Als hartfunctielaborant ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren, ver-

slagleggen en interpreteren van meervoudig echografisch onderzoek bij patiënten van 

nul tot achttien jaar met hoofdzakelijk congenitale hartafwijkingen. Je werkt ook mee 

aan het uitvoeren van ecg’s en het assisteren bij invasief hartfunctieonderzoek, zowel 

diagnostisch als interventie. In deze functie werk je onder directe supervisie van de kin-

dercardioloog. Je verricht echo’s op de polikliniek en de verpleegafdelingen van het 

WKZ. 

 

Je profiel 

Je bent in het bezit van het diploma Hartfunctielaborant met als specialisme Echo, of je 

bent bereid deze studie te volgen. Bij voorkeur heb je ervaring met kinderen met conge-

nitale hartafwijkingen of GUCH-patiënten. Daarnaast ben je in het bezit of bereid tot 

het behalen van de Europese accreditatie van de AEPC. Je werkt in een klein team en 

daarom is het belangrijk dat je flexibel en stressbestendig bent. Omdat je met kinderen 

werkt, is het eveneens belangrijk dat je over een flinke dosis geduld en creativiteit be-

schikt. 

 

De afdeling 

Tot het Kinderhartcentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) behoren de 

klinische eenheid Intensieve Zorg, de polikliniek Kindercardiologie en de Hartkatheteri-

satiekamer. Het Kinderhartcentrum is een zeer dynamische werkomgeving. Er wordt 

door een multidisciplinair team medewerkers hoogstaande patiëntenzorg geleverd aan 

kinderen van nul tot achttien jaar met een (congenitale) hartafwijking. Het Kinderhart-

centrum levert ook expertise voor de behandeling van patiënten van het WKZ die zijn 

opgenomen voor andere specialismen. De komende jaren zal de patiëntenzorg worden 

uitgebreid vanwege de komst van het Prinses Máxima Centrum. Ook wordt er hard ge-

werkt om de ambitie toonaangevend wetenschappelijk onderzoek te initiëren binnen de 

congenitale kindercardiologie verder vorm te geven. 

 

Wij bieden 

Voor deze 67%-functie bedraagt het salaris maximaal € 3.372,- bruto per maand op ba-

sis van een fulltime dienstverband (werkweek van 36 uur). Het gaat om een vaste aan-

stelling met een proeftijd van een jaar. 

 

Informatie en sollicitatie  

Voor nadere informatie over de vacature (2017/0709), de afdeling en je sollicitatie ver-

wijzen wij je graag naar werkenbijumcutrecht.nl. Voor alle overige informatie bel je 

kosteloos naar 0800 – 25 000 25. 

 

http://www.werkenbijumcutrecht.nl/vacatures/Paginas/echocardiografist%20(2017-

0709).aspx 
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