
 

Krijg je energie van contact met mensen en vind je het leuk om in een zorg 

gerelateerde omgeving te werken? Passen de woorden solistisch werken, 

laagdrempelig, korte lijnen en eigenaarschap bij je?  

Dan is Diagnovum op zoek naar jou: 

 

Medewerker bloedafname | 12 uur  

 

Omschrijving 
Als medewerker bloedafname neem je patiëntmateriaal af op een prikpost en bij 

patiënten thuis. Je bent hierbij het visitekaartje van de organisatie. 

  
Dit ga je doen 

 Je neemt patiëntmateriaal af ten behoeve van analytisch onderzoek, op basis 

van aanvragen en volgens de voorschriften; 

 Je noteert en verwerkt de aanvraag- en patiëntgegevens; 

 Je neemt materiaal monsters in, verwerkt en bewerkt deze en maakt ze geschikt 

voor transport; 

 Je draagt er zorg voor dat het materiaal onder de voorgeschreven condities 

wordt getransporteerd, dan wel, afhankelijk van de locatie van afname, zelf 

voor transport zorgen naar één van de afgiftepunten van Diagnovum. 

 
Jouw talenten 
Je bent een professional die graag zelfstandig werkt. Daarnaast ben je zeker 
representatief te noemen. Je voelt je thuis in een omgeving van snel schakelen en 

samen ervoor gaan. Je blinkt uit in je communicatieve vaardigheden, je nauwkeurig 

werken en je stressbestendigheid. Daarnaast kun je omgaan met een smartphone en 
een e-mailprogramma op de computer. Heb je daarnaast al ervaring met de vena- 

punctie dan is dat helemaal mooi meegenomen, maar anders leiden we je intern op. 
 

Verder beschik je over: 

 Een opleiding als doktersassistente, verpleegkundige, verzorgende IG of 

medische analiste (vereiste, ook om intern opgeleid te kunnen worden); 

 Een eigen auto (dit is ook echt noodzakelijk); 

 De beschikbaarheid van 3 vaste ochtenden in de week (ma t/m vr) en de 

flexibiliteit om een 4e ochtend incidenteel in te vallen. 

 

 



 

De organisatie 

Diagnovum is een onafhankelijk partner voor diagnostische zorg in de buurt. In steeds 
meer regio’s. Met ruim 150 priklocaties in West- en Midden-Brabant en Zeeland neemt 

ze jaarlijks zo’n 400.000 bloedafnames af voor huisartsen en specialisten. Daarnaast 

neemt Diagnovum ook verschillende functie- en beeldvormende onderzoeken af. Ze 
werkt hierbij intensief samen met ziekenhuizen en laboratoria in West- en Midden-

Brabant en Zeeland. Diagnovum ontzorgt huisartsen met een breed pakket aan 

ondersteunende diensten, waardoor ze meer tijd hebben voor de directe patiëntenzorg. 

Ze faciliteert, verbindt, denkt mee, deelt kennis en stroomlijnt informatie tussen 

huisartsen, andere eerstelijns aanvragers, specialisten en Diagnovum.  Zo versterkt ze 

de lokale zorgketen en voorkomt ze onnodig hoge kosten door fouten of 

dubbeldiagnostiek. Bij Diagnovum zijn meer dan 200 medewerkers werkzaam. 

 

De  van Diagnovum staat voor:  

 Kwaliteit: kwalitatief, hoogwaardige, betrouwbare diagnostiek 

 ‘Zorg in de buurt’: bloedafname bij de patiënt thuis of altijd een prikpost  

in de buurt 

 Samenwerken: verbindt huisarts en medisch specialist in het ziekenhuis 

 Ontzorgen: biedt service aan de huisarts en ontzorgt patiënten door  

snelle uitslagen 

 

Dit doet zij met een team van enthousiaste en professionele medewerkers. 

 

Wij bieden 

 Een parttime dienstverband gemiddeld 12 uur in de week, verdeeld 

over 3 vaste ochtenden in de week (ma t/m vr). Eventuele andere ochtenden bij 
calamiteiten en altijd in overleg; 

 De CAO Huisartsenzorg is van toepassing, de functie is ingedeeld in schaal 4.              

Salaris is minimaal € 2.274,- en maximaal € 3.190,- bruto per maand obv 38 uur. 

Dit is bruto minimaal € 13,78 en maximaal € 19,33 per uur. 

 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering. 

 Een ruime reiskostenvergoeding, voor zowel je woon-werk als je zakelijke 

kilometers. 

 

 

 



 

 

Vragen 

Als je nog inhoudelijke vragen hebt over de vacature, dan beantwoordt onze P&O 
adviseur Mieke Ero, ze graag. Je kunt met haar contact opnemen via telefoonnummer 

06 11 85 52 07 of mailadres sollicitatie@diagnovum.nl  

 

Is Diagnovum de  voor jou? Solliciteer dan! 

Laten we kennismaken! Stuur je CV met motivatie naar onze P&O adviseur, Mieke Ero, 

via sollicitatie@diagnovum.nl  

 
Je krijgt altijd reactie of je uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek of dat we je 

gegevens graag in portefeuille houden als er op dat moment  

geen vacature is en je wel in het profiel past. 

 

Vast onderdeel in het sollicitatieproces is na een positief sollicitatiegesprek een ochtend 

meelopen met een medewerker bloedafname zodat je een goed beeld krijgt van de 

werkzaamheden.  

 

Nog goed om te weten 
Voor de regio Midden-Brabant geven wij de voorkeur aan kandidaten die woonachtig 

zijn in Tilburg of directe omgeving. 

 

Voor de regio West-Brabant geven wij de voorkeur aan kandidaten die woonachtig zijn 

in Brabant, ten westen van de A16 of op het eiland Tholen. 
 
Voor de regio Zeeland geven wij de voorkeur aan kandidaten die woonachtig zijn in 

deze provincie. 
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