
 

 

Hartfunctielaborant met specialisatie holteranalyse 

 

Wat ga je doen? 

Je gaat holteranalyses in een academische omgeving verrichten. Dit betekent dat je patiënten 

ziet die op de wachtlijst staan voor een harttransplantatie of die dit al hebben ondergaan. 

Daarnaast krijg je te maken met hoogcomplexe zorg (aangeboren hartafwijkingen) en werk je 

met patiënten die in andere ziekenhuizen zijn uitbehandeld. Door de kunde en inzet van 

cardiologen en hartfunctielaboranten van het UMC Utrecht zijn er toch nog 

behandelmogelijkheden aan te bieden. Dit geeft veel voldoening.  

 

Wij zoeken een collega die samen met ons wil bouwen aan de toekomst van de 

hartfunctieafdeling.  

 

Op deze afdeling van UMC Utrecht maken we ECG’s en echocardiogrammen, nemen we 

inspanningstesten af en analyseren we 24- of 48-uurs holterregistraties voor klinische en 

poliklinische patiënten. De afdeling is onderdeel van de divisie hart & longen en de leiding 

bestaat uit een afdelings- en een medisch hoofd. In het team (van twintig collega’s en een pool 

van medisch studenten) werken hartfunctielaboranten van mbo- en hbo-niveau. De afdeling 

werkt mee aan diverse wetenschappelijke onderzoeken en trials. 

 

 

Wat vragen wij? 

Je bent een gediplomeerd hartfunctielaborant met een specialisatie voor holteranalyse. Je vindt 

het leuk om technisch bezig te zijn, maar krijgt ook energie van het werken met patiënten. Ook 

weet je om te gaan met de piekbelasting die het werk soms met zich meebrengt. Als 

holteranalist werk je zelfstandig, maar samenwerken met collega’s binnen en buiten je team 



gaat je ook goed af. Flexibel als je bent, kun je op verschillende plekken in het ziekenhuis je 

werkzaamheden verrichten. 

 

Wat bieden wij? 

Je krijgt een vaste aanstelling met een proeftijd van een jaar. Het is mogelijk om tussen de 24 en 

36 uur per week te werken en het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 3.184,-- bruto 

per maand op basis van een fulltime dienstverband (36 uur per week). Onze 

arbeidsvoorwaarden zijn conform de Cao Universitair Medische Centra (UMC): dit betekent 

onder andere dat het genoemde maximumsalaris per 1 augustus 2020 met 3% zal stijgen.  

 

Verder bieden wij een eindejaarsuitkering van 8,3%, een vakantietoeslag van 8,0%, een 

reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en diverse opleidingsmogelijkheden aan. Daarnaast 

geven wij korting op een abonnement voor de bus, tram en/of trein in de regio Utrecht en kan 

je uit verschillende Cao à la carte mogelijkheden kiezen, waaronder een speciale regeling woon-

werkverkeer en een fietsplan. 

 

Geïnteresseerd in deze functie? 

Solliciteren op deze functie kan tot en met 28 november 2019 via de website van het UMC 

Utrecht. Geïnteresseerd in deze functie en wil je meer weten? Neem dan contact op met  Ilse 

van Eijndthoven (Hoofd hartfunctieafdeling en poli cardiologie) op telefoonnummer 088 75 

53653 of via I.N.vanEijndthoven-vanGenugten@umcutrecht.nl. Zo kan je een dag op de afdeling 

meelopen om te kijken of het iets voor je is. 
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