
 

Hartfunctielaborant cardio- implantaten 

Hou jij van afwisselend werk, werken in regelmaat en heb je affiniteit met de technische kanten van zorg? 

Dan is werken op de hartfunctie iets voor jou! 

Eerst een keer sfeerproeven? Kom dan eens langs voor een kop koffie of loop een dagje mee en maak 

kennis met het Spaarne Gasthuis! 

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, PM- en ICD- controles, holteranalyse, fietsergometrie en 

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

DIT GA JE DOEN 

De inhoud van deze functie bestaat o.a. uit: 

 Zelfstandig uitvoeren van periodieke controles van patiënten met cardio-implantaten en het 

bepalen en instellen van de ICD/pacemakertherapie (in Haarlem Zuid, Haarlem Noord en in 

Hoofddorp); 

 Assisteren van de medisch specialist bij het uitvoeren van diverse invasieve onderzoeken, als 

pacemaker- en ICD- implantaties (in Haarlem Zuid); 

 Digitale verslaglegging en administratieve verwerking van de spreekuur- en patiëntengegevens; 

 Beheren van inventaris, apparatuur en onderzoek- en behandelruimtes; 

 Je hebt gemiddeld een week per vijf weken bereikbaarheidsdienst voor de locaties in Haarlem Zuid 

en Hoofddorp. 

Als hartfunctielaborant werk je in een professioneel, gedreven en zelfstandig team. Ontwikkeling van jezelf, 

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

DIT BEN JIJ 

 Je bent in het bezit van het HBO- diploma hartfunctielaborant specialisatie cardio-implantaten. Heb 

jij de specialisatie cardio- implantaten bijna afgerond, dan nodigen wij je ook uit om te solliciteren! 

 Je bent in het bezit van het certificaat van de North American Society of Pacing and 

Electrophysiology (NASPE, EHRA of IBHRE) met retrograde erkenning SBHFL of je bent bereid 

deze te behalen; 

 Je hebt een sterke affiniteit met de technische kanten van zorg, echter zonder dat je de menselijke 

kant uit het oog verliest. 

WIJ BIEDEN JOU 

Deze functie van Hartfunctielaborant Cardio implantaten is ingedeeld in functiegroep 55 (CAO 

Ziekenhuizen). Dit houdt in maximaal € 4.111,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur) afhankelijk van je 

werkervaring. 

Wat hebben wij jou nog meer te bieden? 

 Een dienstverband voor 28-36 uur per week; 

 Een fijn team met een gezellig sfeer; 

 Ruimte om jezelf te ontwikkelen; 

 Prima bereikbaarheid: met de auto ben je vanuit Amsterdam binnen een half uur op je werk. Je 

parkeert voor € 0,08 per uur voor de deur. Ook de bus stopt voor de deur! 



 

INTERESSE? 

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

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

Wil je solliciteren? Wat leuk! Stuur ons alleen je CV via onderstaande link voor 25 februari a.s. Wij vertellen 

je graag onder het genot van een kop koffie of thee wat wij jou te bieden hebben. 

https://werkenenleren.spaarnegasthuis.nl/vacatures/hartfunctielaborant-cardio-implantaten  

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

selectieprocedure. 

https://werkenenleren.spaarnegasthuis.nl/vacatures/hartfunctielaborant-cardio-implantaten

