
  
 
 
 
Star-shl is een stichting zonder winstoogmerk die hoogwaardige medische diagnostiek voor 
de gezondheidszorg levert. Met ruim 1300 professionals  levert star-shl in het werkgebied 
Zuidwest-Nederland snelle en betrouwbare hoogwaardige medische diagnostiek aan 
zorgverleners. Daarnaast ondersteunt en adviseert de organisatie  eerstelijns 
zorgprofessionals, zoals huisartsen, verloskundigen en zorginstellingen. Star-shl beschikt 
over moderne laboratoria en diagnostische centra waar onder meer analyses van 
lichaamsmaterialen, echo’s, röntgenonderzoek, oogfoto’s, botdichtheidsmetingen en 
onderzoeken naar hart- en longfuncties verricht worden. Belangrijk is de aanwezigheid van 
een trombosedienst en een oproep- en bewakingsdienst voor mensen met een chronische 
ziekte als diabetes, hart en vaatziekten of longaandoeningen. Dankzij het logistieke netwerk, 
de fijnmazige spreiding van locaties dicht bij patiënt en zorgverlener en het gebruik van 
digitale technologie zijn onderzoeksresultaten snel beschikbaar.  
  

De organisatie is onderverdeeld in drie sectoren (sector laboratorium, sector medische 
diagnostiek, sector markt en relaties) waar het primaire proces plaatsvindt.  
 
Een van de onderdelen van onze sector medische diagnostiek is het team 
functieonderzoeken. Wij hebben in het hele werkgebied (Zuidwest-Nederland) verschillende 
eigen locaties waar wij holteranalyses verrichten. Vanwege uitbreiding zijn wij op zoek naar 
een flexibele: 
 
 

Holter analist - hartfunctielaborant   8-24 uur (in overleg) per week 
   
 

Inhoud van de functie:  

In deze flexibele en zelfstandige functie kom je de volgende werkzaamheden tegen: 

 Je analyseert en beoordeelt 24-uurs of 7-daags hartritmeregistraties; 

 Je maakt gebruik van geavanceerde analyseapparatuur om de grote hoeveelheid 

gegevens die dit soort registraties opleveren te beheren en op afwijkingen te 

analyseren.  

 Je differentieert zelfstandig tussen normale en afwijkende onderzoeksresultaten, 

onder supervisie van één van onze artsen diagnostiek. 

 Je maakt zelfstandig een rapportage voor de huisarts (verwijzer) met alle relevante 

bevindingen die de registratie laat zien. Je legt ook de relatie tot de bezigheden en 

klachten van de patiënt gedurende de registratietijd. 

 
 
Wij zoeken 
Jij bent een echte analist, die zich vastbijt in onderzoeksresultaten om zo tot de juiste 

conclusies te komen. Je werkt daarom nauwkeurig en planmatig. Je werkt graag zelfstandig 

en bent flexibel inzetbaar. Je bent gediplomeerd functielaborant en bent gespecialiseerd in 

holteranalyse en beschikt over HBO werk- en denkniveau. Je hebt bij voorkeur minimaal 

enkele jaren relevante werkervaring. Onze kernwaarden hartelijk, samenwerken en 

toonaangevend passen bij jouw waarden. 

 
 



 
 
 
 
 
Wat bieden wij? 
Een uitdagende en zelfstandige functie in een toonaangevende organisatie waar we de cliënt 
de beste diagnostiek bieden. Wij vinden jouw persoonlijke ontwikkeling zeer belangrijk, we 
onderscheiden ons dan ook door onze opleidingsmogelijkheden. Naast de genoemde 
werkzaamheden als holteranalist bieden wij je ook de mogelijkheid om op een ander 
aandachtsgebied binnen het cardiovasculaire onderzoek je kennis en kunde in te zetten, 
danwel uit te breiden. Wij kennen een 36-urige werkweek met flexibele werktijden. Salaris is 
conform CAO ziekenhuizen. 
 
 
Meer informatie of direct solliciteren?  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjan de Weert, afdelingshoofd 
beeldvormend en functieonderzoek op telefoonnummer 06 –10 67 97 67. Uw motivatiebrief 
en cv ontvangen wij graag op vacatures@star-shl.nl. De sluitingsdatum van deze vacature is 
31 aug 2019. 
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