
Echocardiografist 

 

Heb jij hart voor het specialisme Cardiologie? Ben je enthousiast en wil je graag aan de 

slag in een mooie organisatie? Dan is dit dé functie voor jou, wij zoeken een 

echocardiografist ter ondersteuning van ons team. 

 

 

Wat ga je doen? 

Als echocardiografist verricht je zelfstandig onderzoek bij diverse patiëntencategorieën. 

Dagelijks ben je druk met het voorbereiden én verrichten van verschillende 

echocardiografische onderzoeken. Onder supervisie van de cardioloog ben je 

verantwoordelijk voor de beeldvorming en schrijf je verslaglegging van de 

echocardiografie. Ook zorg je ervoor dat alle apparatuur en materialen naar behoren 

functioneert en dit controleer je frequent. Naast je dagelijkse werkzaamheden, haal je 

werkplezier uit het mee denken over optimalisatie van werkprocessen en 

toekomstbestendigheid de afdeling. Jij kan het allemaal, onze cardiologische patiënten 

zijn bij jou in goede handen! Kortom, een zelfstandige functie waarbij we jouw kennis en 

kunde graag in willen zetten. 

 

Jij  

 hebt een afgeronde opleiding tot echocardiografist (Hartfunctielaborant met 

specialisatie echocardiografie) 

 bent communicatief sterk, je bent betrokken bij de patiënt en je hebt een goed 

inlevingsvermogen. 

 bent in staat het eigen werk te organiseren en oplossingen te vinden  

 werkt zelfstandig maar je maakt wel onderdeel uit van een team. 

 hebt respect voor de protestantse-christelijke identiteit van een ons ziekenhuis en 

levert een positieve bijdrage aan onze cultuur. 

 

  

Wij 

 bieden een contract voor onbepaalde tijd. 

 bieden een salaris (FG 55) en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO 

Ziekenhuizen en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, onder andere 

collectieve ziektekostenverzekering en een meerkeuze systeem 

arbeidsvoorwaarden. 

 vragen een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). 

 bieden een fijne werksfeer met gezellige en behulpzame collega’s. 

 

Heb je vragen? 

Neem dan gerust contact op met Bram Bolle, afdelingshoofd, 0187-607324 of Stefanie 

van Ringelenstijn, echocardiografist, 0187-607154. 

Word jij onze nieuwe collega? 

Dan kijken we uit naar je reactie! 

 



Waar kom je te werken? 

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis biedt hoogstaande medisch specialistische basiszorg 

aan patiënten in de regio Goeree-Overflakkee, westelijk Voorne-Putten en Schouwen-

Duiveland. Onze missie is om betrokken zorg te bieden met  een persoonlijke benadering 

van de patiënt en respect voor onze naasten. Dit is voor ons net zo belangrijk als 

technologische hoogwaardige medische zorg. Hiervoor werken we veel samen met 

ziekenhuizen en andere zorgpartners uit de regio. 

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is onderdeel van CuraMare. CuraMare is een 

zorgorganisatie die ziekenhuiszorg, thuis- en ouderenzorg biedt op de Zuid Hollandse 

Eilanden. Vanuit onze waarden; deskundigheid, gastvrijheid, compassie en vertrouwen, 

werken meer dan 2400 professionals dagelijks samen om onze cliënten en patiënten 

goede zorg te bieden 

 


