Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is een topklinisch ziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in
Tilburg en Waalwijk is ETZ hét ziekenhuis voor alle inwoners van de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten.
Wij gaan in gesprek met patiënten over wat zij voelen, denken en vinden. ‘Oog voor jou’ noemen we dat. Zo helpen
we patiënten om samen met hun specialist de best passende behandeling te kiezen. Op deze wijze leveren wij, zowel
medewerkers met direct patiëntencontact als medewerkers die ondersteunende diensten verlenen, onze patiënten
zorg die Buitengewoon is.
De vakgroep van het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium en Trombosedienst (KCHL) zoekt per 1 juli 2017
wegens pensionering van een van de klinisch chemici een

Klinisch chemicus
fulltime
voor onbepaalde tijd

De organisatie
Het KCHL is een groot klinisch chemisch en hematologisch laboratorium met ca. 200 medewerkers (ca. 145 FTE)
inclusief 5 klinisch chemici en 2 klinisch chemici in opleiding.
Als onderdeel van het topklinisch ETZ, is het KCHL werkzaam voor alle (poli)klinische ziekenhuislocaties te Tilburg,
e
Waalwijk en Oisterwijk, overige instellingen en voor Diagnostiek Brabant waarin de diagnostiek voor de 1 lijn in de
regio Midden-Brabant is ondergebracht.
De organisatie omvat drie laboratoriumlocaties, een Trombosedienst en een aantal stafafdelingen. De organisatie van
het KCHL is de afgelopen jaren opnieuw vorm gegeven, waarbij speciële bepalingen op de hoofdlocatie, ETZ Elisabeth,
zijn geconcentreerd evenals het grootste deel van de poliklinische routineproductie vanuit de TweeSteden locaties.
Werkplekken voor chemie, immunochemie, hematologie, stolling en preanalyse zijn recent op een geavanceerde
manier gerobotiseerd. Uiteraard is het KCHL & Trombosedienst CCKL geaccrediteerd en wordt de transitie naar ISO
15189 binnenkort succesvol afgerond.

De vakgroep en aandachtsgebieden
Binnen het KCHL heeft iedere klinisch chemicus een rol binnen de dagelijkse algemene klinische chemie en
hematologie. Daarnaast hebben de klinisch chemici een of meer speciale aandachtsgebieden. Aan het KCHL is een
opleiding tot klinisch chemicus verbonden.
Het laboratoriumpakket binnen het KCHL omvat de volgende vakinhoudelijke specialismen en analysetechnieken:
 Flowcytometrie
 Speciële stolling
 Hematologie en morfologie
 Moleculair biologische diagnostiek
 Erfelijke metabole ziekten (EMZ)
 Neonatale screening
 Eiwitchemie
 Speciële chemie
 Klinische chemie
 Endocrinologie, bindingsanalyse
 HPLC, GC-FID, GC-MS, LC-MS-MS
 POCT

Functie-inhoud
Door het vertrek van onze collega zijn wij met name geïnteresseerd in een collega met aantoonbare interesse voor de
(algemene) hematologie, stolling en POCT. Voor de definitieve invulling van de vakinhoudelijke aandachtsgebieden
stellen de huidige klinisch chemici zich op onderdelen open op. Er wordt middels de nieuwe collega eveneens gezocht
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naar een versterking van de klinisch chemische aspecten van de diagnostiek in de 1 lijn. Naast de aandachtsgebieden
hebben alle klinisch chemici een brede, integrale verantwoordelijkheid voor het dagelijks goed functioneren van de
e
e
algemene laboratoriumdiagnostiek. In dit verband zijn er vele ad hoc en structurele contacten met 1 en 2 lijns
aanvragers.
Van de nieuwe collega wordt ook een creatieve rol verwacht bij het opzetten van wetenschappelijk onderzoek alsmede
een actieve bijdrage als supervisor bij de opleiding van klinisch chemici in opleiding. De nieuwe collega draagt
uiteraard ook bij aan de verdere, gezamenlijke ontwikkeling van het kwaliteitssysteem.

Wij vragen
Wij komen graag in contact met vakgenoten die aan de volgende eisen voldoen:
 NVKC-geregistreerd klinisch chemicus. Ook zij die de opleiding recentelijk hebben voltooid en interesse
hebben in deze functie, vragen wij om te reageren.
 Aantoonbare ervaring in of affiniteit hebben met de hematologie in algemene zin.
 Uitstekende leidinggevende, communicatieve vaardigheden en teamspirit.
 Aantoonbaar gedreven en bedreven in (toegepast) wetenschappelijk onderzoek.
 Bij voorkeur fulltime dienstverband.

Wij bieden


De AMS regeling is van toepassing.

Informatie & sollicitatie
Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dr. Bert Westerhuis, manager Klinisch Chemisch
Hematologisch Laboratorium & Trombosedienst, tel. (013) 539 2693. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór
15 februari 2017 richten aan het ETZ, afdeling Personeelsbeheer, ter attentie van Jozette Vermeer, medewerker
Personeelsbeheer, Postbus 90151, 5000 LC in Tilburg onder vermelding van vacaturenummer jv/2017.19 of e-mail naar
j.bertens@etz.nl.
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