Hartstimulatiespecialist / Elektrofysiologisch technicus
Samenvatting
Ben jij een hartstimulatiespecialist, of heb je affiniteit met medische techniek richting het specialisme
Cardiologie en kom je graag in aanmerking voor de opleiding tot hartstimulatiespecialist?
Voor het Hartcentrum bij OLVG zijn wij op zoek naar een nieuwe collega om ons enthousiaste team
van Hartstimulatiespecialisten en Elektrofysiologisch technici te versterken.
Werkomgeving
Je gaat deel uitmaken van een professioneel en enthousiast team van 12 personen dat de
pacemaker- en ICD-implantaties en de ablaties ondersteunt op de hartcatheterisatiekamers (HCK) en
dat de pacemaker- en ICD-poli bemant op de polikliniek Cardiologie.
De afdeling HCK bestaat uit 4 behandelkamers, waar een veelheid aan invasieve onderzoeken en
behandelingen plaatsvindt. Naast pacemaker- en ICD-implantaties en elektrofysiologische
behandelingen worden er hartkatheterisaties, percutane coronaire interventies en TAVI’s uitgevoerd.
Er wordt gewerkt met de allernieuwste technieken en inzichten, resulterend in kwalitatief zeer
hoogwaardige zorg met een minimale belasting voor de patiënt.
Over de functie
Met deze vacature stellen wij 2 functies beschikbaar binnen ons hechte team van technisch
specialisten bij het hartcentrum van OLVG. Wij zijn op zoek naar een echte teamspeler zodat wij
binnen ons kleine team aan specialisten het beste in elkaar naar boven kunnen halen, waarbij een
prettige en informele werksfeer belangrijke uitgangspunten zijn.
Binnen dit team bieden wij zowel de functie van hartstimulatiespecialist als de functie van
Elektrofysiologisch technicus aan. Mocht je nog geen opleiding hebben in één van deze richtingen,
maar ben je geïnteresseerd in een technische medische functie waarbij je je specialiseert in
behandelingen van hartpatiënten? Dan bieden wij de mogelijkheid om te starten met de opleiding
tot hartstimulatiespecialist! De opleidingseis is minimaal een hbo-diploma en uiteraard de affiniteit
met het specialisme Cardiologie. Wanneer je deze opleiding met succes hebben afgrond kan je
eventueel doorgroeien naar de opleiding voor de functie van elektrofysiologisch technicus.
Hieronder lees je meer over deze 2 functies:
Als technisch Hartstimulatiespecialist verricht je zowel in de kliniek als op de polikliniek
werkzaamheden bij pacemaker- en ICD patiënten. Tijdens implantatieprocedures in de
hartcatheterisatiekamer werk je nauw samen met de cardioloog/ elektrofysioloog. Jouw expertise is
een belangrijke toevoeging tijdens de implantatie. Je voert metingen uit, samen met de
verpleegkundige begeleid en bewaak je de patiënt tijdens de ingreep en aan het einde stel je de
pacemaker of ICD goed in. Ook (poli)klinische controles behoren tot de werkzaamheden. Daarbij heb

je een belangrijke rol in het observeren van veranderingen binnen het ziektebeeld van de patiënt en
het optimaliseren van de behandeling. Technisch Hartstimulatiespecialist is een dynamisch vak met
veel ontwikkelingen, waarbij een hoge mate van zelfstandigheid wordt verwacht.
Wij bieden deze functie dus óók als opleidingsplek aan.
Als Elektrofysiologisch technicus lever je een belangrijke bijdrage aan de ablatiebehandelingen van
ritmestoornissen op de hartcatheterisatiekamer (HCK). Ablaties worden uitgevoerd door een team
bestaande uit een cardioloog/ elektrofysioloog, verpleegkundigen en technici. Als technicus zorg je
voor het goed functioneren van de aanwezige apparatuur, het goed in beeld brengen van de
elektrische signalen van alle in het hart geplaatste catheters en het bedienen van de beeldvormende
apparatuur. Met de beeldvormende apparatuur maak je anatomische en elektrische landkaarten van
het hart. Uiteindelijk kom je samen met de elektrofysioloog tot de analyse van de onderzochte
ritmestoornis door de signalen te bestuderen.
Ook deze functie bieden wij dus als opleidingsplek aan en daarmee de mogelijkheid tot een volgende
stap in je loopbaan.
Functie-eisen
Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat die de potentie heeft om in te stromen als
Elektrofysiologisch technicus. Daarvoor zoeken wij iemand die als Hartstimulatiespecialist ervaring
heeft met pacemakers en ICD’s én ervaring heeft in de elektrofysiologie.
Wij nodigen je echter ook graag uit om te reageren als je nog geen ervaring hebt in de
elektrofysiologie, maar bereid bent om opgeleid te worden tot elektrofysiologisch technicus.
Als je nog niet werkzaam bent als technisch Hartstimulatiespecialist, is het mogelijk om de opleiding
tot Hartstimulatiespecialist te volgen. Een afgeronde hbo-opleiding en affiniteit met het specialisme
Cardiologie is hierbij een voorwaarde.
Het betreft een opleiding van 3 jaren.
Voor de opleiding tot technisch Hartstimulatiespecialist vragen wij:


je bent een open, innovatieve, flexibele en zorgvuldige collega, die ook bij piekbelasting het
hoofd koel kan houden



je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en de drive om altijd de beste zorg te
verlenen



hbo werk- en denkniveau



je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden en je
bent hierdoor in staat om op diverse niveaus te communiceren, met patiënten en met
verschillende disciplines binnen en buiten het ziekenhuis



je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal



je werkt graag samen in een multidisciplinair team



je bent bereid bereikbaarheidsdiensten te verrichten

Voor de functie van Elektrofysiologisch technicus vragen wij:


je beschikt over het HBO diploma Hartfunctielaborant met uitstroomrichting Cardioimplantaten of je bent in het bezit van het certificaat Retrograde Erkenning Cardioimplantaten van de SBHFL



je beschikt over het certificaat Certified Cardiac Device Specialist van de IBHRE en/ of EHRA
of bent bereid om het te halen

Voor de functie van Technisch Hartstimulatiespecialist vragen wij:


je beschikt over het HBO diploma Hartfunctielaborant met uitstroomrichting Cardioimplantaten of je bent in het bezit van het certificaat Retrograde Erkenning Cardioimplantaten van de SBHFL. Indien je niet beschikt over één van deze twee, dan dien je bereid
te zijn om het HBO diploma Hartfunctielaborant met uitstroomrichting Cardio-implantaten te
behalen



je beschikt over het certificaat Certified Cardiac Device Specialist van de IBHRE en/ of EHRA
of bent bereid om het te behalen

Wij bieden
Werken bij OLVG betekent werken in hét stadsziekenhuis van Amsterdam. Een werkomgeving waar
jij je optimaal kunt ontwikkelen. Want jouw wensen en ideeën doen ertoe. Zo doen we dat bij OLVG.
Daarom bieden we jou:


minimaal €2.798,- en maximaal €4.111,- bruto per maand (fulltime) in FWG-schaal 55 cao
ziekenhuizen



werkweek van 32 uur op locatie Oost en West



dienstverband voor de periode van één jaar, met zicht op verlenging voor onbepaalde tijd



eindejaarsuitkering van ruim 8%



vakantiegeld van ruim 8%



144 uur vakantieverlof



persoonlijk levensfasebudget van 57 uur extra verlof en de ruimte om te werken aan jouw
eigen ontwikkelingswensen



goede reiskostenregeling



pensioenregeling bij PFZW



voordeel op jouw ziektekostenpremie met onze collectieve ziektekostenverzekering. Kies uit
IZZ of Zilveren Kruis Achmea



kortingen op verzekeringen en financiële diensten van Centraal Beheer Achmea



korting bij diverse lokale ondernemers, zoals eettentjes, cafés en sportcentra



onbeperkt toegang tot e-learnings en ons vitaliteitsprogramma



de keuze in arbeidsvoorwaarden die bij jou passen. Zoals een nieuwe telefoon, fiets of laptop
met belastingvoordeel aanschaffen

Deze arbeidsvoorwaarden zijn op basis van een dienstverband van 36 uur per week.
Interesse in deze vacature?
Solliciteer dan direct of uiterlijk vrijdag 11 december via de vacature op onze website.
Wil je meer informatie over de functies? Neem dan contact op met Christiaan Vrij, teamleider bij het
Hartcentrum, via telefoonnummer 06-46104898.
Het is ook mogelijk om een kijkje in onze keuken te komen nemen en een dagje mee te lopen.

