
 

 

 

Ben jij onze nieuwe Hartfunctielaborant echocardiografie voor de polikliniek- en 

functieafdeling Cardiologie, voor 24 uur per week? Samen bouwen wij aan een 

werkomgeving waarin jij je verder kunt ontwikkelen in jouw vak én mee kunt helpen aan 

onze ambitie om de beste zorggroep van de regio te zijn. 

 

Wat ga je doen als Hartfunctielaborant echocardiografie op de afdeling 

polikliniek- en functieafdeling Cardiologie? 

De functieafdeling Cardiologie en onze eerstelijnszorg Cardiologie zijn volop in 

ontwikkeling. Het team cardiologen streeft samen de medewerkers continu naar 

verbetering van onze medische diagnostiek, het aanbieden van de juiste zorg op de 

juiste plaats en optimalisatie van de patiënttevredenheid. Op de functieafdeling 

Cardiologie werkt een dynamisch en professioneel team van hartfunctielaboranten die 

nauw samenwerken met de polikliniek, kliniek en de vakgroep Cardiologie. Binnen deze 

afdeling worden ten behoeve van de patiëntenzorg alle voorkomende cardiologische 

onderzoeken verricht op alle locaties van Alrijne Ziekenhuis.  

Als echolaborant: 

- werk je zelfstandig volgens de geldende professionele standaarden in een 

ambulante en professionele werkomgeving, waarbij het werk vooral gaat om het 

verrichten diagnostiek voor huisartsen, verloskundigen, verpleeghuisartsen, 

bedrijfsartsen en andere medische professionals; 

- verricht je zelfstandig echocardiografische onderzoeken; 

- ben je verantwoordelijk, onder supervisie van de cardioloog, voor de 

beeldvorming en verslaglegging van de echocardiografie;  

- beoordeel je de vastgelegde beelden;  

- draag je zorg voor een adequate verslaglegging. 

Je komt in dienst van Alrijne Zorggroep. De werkzaamheden in de eerste lijn vinden 

plaats op verschillende locaties in de omgeving Leiden en op basis van detachering, in 

een poule met andere echocardiografisten.  

Als Hartfunctielaborant echocardiografie voldoe je aan de volgende functie-

eisen: 

- enthousiaste collega met een positieve klantgerichte houding en een flexibele 

instelling; 

- je functioneert zelfstandig, maar je bent ook een teamspeler; 

- je beschikt over goede contactuele en sociale eigenschappen; 

- je werkt nauwgezet, accuraat en gestructureerd; 

- je bent stressbestendig, houdt van afwisseling en levert graag een bijdrage aan 

de ontwikkelingen binnen het vakgebied.  

Wat hebben wij jou als Hartfunctielaborant echocardiografie te bieden? 



Wij bieden jou arbeidsvoorwaarden conform Cao Ziekenhuizen, waarbij een 

vakantiebijslag van 8,33% en een eindejaarsuitkering van 8,33% geldt. De functie is 

ingedeeld in FWG 55 en je kunt gebruikmaken van diverse fiscaal aantrekkelijke 

regelingen. 

Deel jij onze ambitie en wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op 

met Frank Boogmans, teamleider functieafdeling Cardiologie, via telefoonnummer  

071 – 58 28357. 


