
 
 

Hartfunctielaborant hartkatheterisatie / HCK verpleegkundige 

24-36 uur per week 
 

 

De afdeling 

Het hartlongcentrum bestaat uit de polikliniek cardiologie/longgeneeskunde, hartfalenpolikliniek, 

hartrevalidatie, hartfunctie, hartbewaking (CCU), Eerste Hart Long Hulp (EHLH), klinische afdelingen 

cardiologie/longgeneeskunde en de afdeling research. In nauwe onderlinge samenwerking onderzoeken, 

behandelen en verplegen wij onze patiënten. Daarbij vinden wij een positieve instelling, enthousiasme, 

deskundigheid, leergierigheid, zelfstandigheid, collegialiteit en flexibiliteit belangrijk. 

  

Op de hartfunctie worden zowel invasieve als non-invasieve onderzoeken en behandelingen verricht zoals 

hartkatheterisaties, PM- en ICD- implantaties, holteranalyse, fietsergometrie en echocardiografie. Het 

Spaarne Gasthuis heeft de ambitie een PCI- centrum te realiseren. 

 

 

De functie 

Als hartfunctielaborant of HCK- verpleegkundige help je de arts bepalen wat de oorzaak van de klachten 

van de patiënt is. De inhoud van deze functie bestaat voornamelijk uit het verrichten van werkzaamheden 

met betrekking tot en het assisteren van de medisch specialist bij het uitvoeren van hartkatheretisaties en 

pacemaker-/ICD- implantaties.   

Je begeleidt de patiënt gedurende de behandeling of onderzoek en werkt nauw samen met cardiologen, 

arts- assistenten en andere collega’s. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het beheren van 

inventaris, apparatuur en onderzoek- en behandelruimtes. 

Als hartfunctielaborant of HCK- verpleegkundige werk je in een professioneel, gedreven en zelfstandig 

team. Ontwikkeling van jezelf, het team, het vak en de afdeling vinden wij heel belangrijk. 

  

 

Het profiel 

Je bent IC-/CCU-/SEH- verpleegkundige aangevuld met de opleiding interventiecardiologie of je bent in het 

bezit van het diploma hartfunctielaborant specialisatie Hartkatheterisatie (of hebt deze specialisatie bijna 

afgerond). Je hebt affiniteit met dit vakgebied en de technische kant van zorg, zonder dat je het menselijke 

aspect uit het oog verliest. 

 

 

Wij bieden 

Het Spaarne Gasthuis is met zowel de auto (half uur vanuit Amsterdam) als met het OV (bus stopt voor de 

ingang) prima bereikbaar. Je kunt tegen € 0,08 per uur prima voor de deur parkeren. 

  

Deze functie van Hartfunctielaborant Hartkatheterisatie / HCK verpleegkundige is ingedeeld in functiegroep 

50 (CAO Ziekenhuizen). Dit houdt in maximaal € 3.490,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur) 

afhankelijk van je werkervaring. 

  

 

Interesse? 

Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature van Hartfunctielaborant Hartkatheterisatie, neem dan 

contact op met Annelies Anker (afdelingshoofd i.o.) via telefoonnummer 023-2244948. 

 

Je kunt online solliciteren via deze link https://bit.ly/2zq4kkI . Liever eerst kennismaken met een kop koffie? 

Neem dan contact op met de afdeling Recruitment 023-2241190.  

  

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het navragen van referenties maken deel uit van de 

selectieprocedure. 

 

https://bit.ly/2zq4kkI

