
 
 
Ben jij een ervaren hartstimulatiespecialist of bereid tot het volgen van de opleiding tot 
hartstimulatiespecialist? Bij Noordwest Ziekenhuisgroep gaat een van onze collega’s met pensioen 
dus zijn wij opzoek naar een opvolger.   

 
hartstimulatiespecialist (in opleiding) (36 uur) 

 
Wat ga je doen?  
Als (leerling) hartstimulatiespecialist werk je nauw samen met de cardioloog / electrofysioloog en het 
team van hartstimulatiespecialisten. De functie bestaat uit drie verschillende hoofdtaken: poliklinische 
werkzaamheden, ondersteuning bieden bij de implantaties en wisselingen van pacemakers en ICD’s 
op de hartcatheterisatiekamers en het leveren van (na)zorg in de kliniek.  
Op de poli ben je verantwoordelijk voor alle voorkomende taken van de pacemaker- en ICD-poli. Je 
controleert het functioneren van de ICD’s en pacemakers aan de hand van technische gegevens en 
de gezondheid van de patiënt m.b.t. het hartritme. Indien nodig pas je instellingen aan.  
Daarnaast begeleid, informeer en instrueer je de patiënt en zijn naasten. Deze zorg wordt zowel 
geleverd in het ziekenhuis als op afstand middels homemonitoring.  
Kortom, de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg voor- tijdens- en na de specifieke controles ligt 
in jouw handen.  
 
Als  leerling hartstimulatiespecialist volg je de opleiding tot hartfunctielaborant. De opleiding is duaal 
en wordt door de LOI verzorgd. Tijdens de opleiding start je direct in de functie van hartstimulatie 
specialist i.o. en ga je gedurende de opleiding diverse stages lopen binnen het hart-long centrum. 
Daarnaast maakt je examens die zijn onderverdeeld is theorie en praktijk. Voor meer informatie over 
de opleiding hartfunctielaborant met uitstroom pacemaker en ICD’s verwijzen wij je graag naar de site 
van de LOI. 
 
Wat vragen wij van jou? 

• hbo werk- en denk niveau 

• je bezit van diploma hbo-hartfunctie, specialisatie cardio-implantaten of bent bereid om het 
diploma hbo-hartfunctie, specialisatie cardio-implantaten te behalen 

• je bezit of bent bereid tot het behalen van het EHRA certificaat 

• affiniteit met medische techniek en ICT 

• goede kennis van Engelse taal 

• je ben bereid tot het uitvoeren van 24 uurs bereikbaarheidsdiensten 

• je bent flexibel m.b.t. het werken op locatie Alkmaar en Den Helder. 
 
Als professional ben je nauwkeurig, analytisch, zelfstandig en stressbestendig. Je beschikt over goede 
communicatieve vaardigheden en een positieve enthousiaste instelling. Je bent leergierig en ambitieus 
en in staat om onder druk goed te functioneren.  
 
Als BIG-geregistreerd (CCU)verpleegkundige of hartfunctielaborant met specialisatie cardio-implantaten 
word je uitgenodigd te solliciteren. 
 
Wat stellen wij daar tegenover? 

• een zelfstandige functie van 36 uur per week (4 x 9 uur) binnen een professioneel 
en gezellig team 

• een goed ontwikkelklimaat met alle ruimte om congressen, workshops en 
opleidingen te volgen 

• een salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring, na diplomering FWG 60 volgens 
CAO ziekenhuizen 

• een vaste aanstelling, met een proefperiode van 2 maanden  
• een goed arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een eindejaarsuitkering,  

fietsenplan en bedrijfsfitness. 



Waar ga je werken?  
De kliniek van het hart-longcentrum bestaat uit de verpleegafdeling longziekten, 
verpleegafdeling cardiologie, verpleegafdeling beschouwend (locatie Den Helder) de 
hartbewaking en de eerste hart-long hulp. Er is nauwe samenwerking binnen deze 5 klinische 
afdelingen. Er werken 21 cardiologen waarvan 4 ritme-cardiologen waarmee je intensief 
samenwerkt. Daarnaast vindt er in het hart-longcentrum op beide locaties ook poliklinische zorg 
plaats en diagnostiek middels functie-onderzoeken. Het hart-long centrum is een speerpunt van 
Noordwest Ziekenhuisgroep. Het beschikt over een grote research afdeling, er is ruimte voor 
innovatie en er wordt gewerkt met vernieuwende technieken. 
 
Binnen het hart-longcentrum zijn drie hartcatheterisatiekamers aanwezig. De pacemaker- / ICD-poli 
bestaat uit drie polikamers; 2 op locatie Alkmaar, 1 op locatie Den Helder en 1 klinische kamer op locatie 
Alkmaar. Je werkt binnen een team van 6 collega hartstimulatiespecialisten. 
Wij hebben een professioneel, zelfsturend en hecht team waarin de kwaliteit van zorg voorop staat maar 
er ook ruimte is voor gezelligheid. Voor ons team zoeken wij een enthousiaste, inspirerende collega met 
een grote mate van commitment en een gezonde dosis humor.  
 
Er is een kort promotiefilmpje gemaakt waarin je binnen enkele minuten kan zien wat je 
werkzaamheden zijn https://youtu.be/ANtUPJ3ibWs 
 
Over Noordwest 
Noordwest Ziekenhuisgroep is een topklinisch ziekenhuis. Dit betekent dat we een 
opleidingsziekenhuis zijn voor vrijwel alle medisch specialismen. Met 700 bedden, ruim 4000 
medewerkers, 650 vrijwilligers en zo'n 325 medisch specialisten is Noordwest Ziekenhuisgroep 
een van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland en een grote werkgever in Noord-
Holland. Noordwest, als je nóg beter wilt worden dan je al bent. 
 
Ben je enthousiast? 
Voor meer informatie over de functie of afdeling bel je met Alex Pasveer, 
hartstimulatiespecialist, op telefoonnummer 072 – 548 4494  
 
Heb je interesse in bovenstaande functie en voldoe je aan de profieleisen, dan nodigen wij je 
van harte uit te solliciteren. Voorafgaand een dagje meelopen om sfeer te proeven behoort 
zeker tot de mogelijkheid! 
 
Solliciteren kan t/m 3 januari 2021 via onze website: 
https://www.werkenbijnoordwest.nl/vacatures/hartstimulatiespecialist-i-o/ 
 
Sollicitatiegesprekken worden gepland op dinsdag 12 januari 2021. 
 
Een screening maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.  
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