
  

 

Ben jij SEO-echoscopist en zin in een nieuwe uitdaging in 2022? 
 

SOLLICITEER DAN BIJ ECHOCENTRUM FOCUS IN REGIO BREDA 
 

Echocentrum Focus is een zelfstandige organisatie met een vijftal locaties in Breda en omgeving, 

opgericht door verloskundigenpraktijken (verenigd in een coöperatie) en de maatschap gynaecologie 

van het Amphia Ziekenhuis. Hier kunnen zowel zwangeren uit de 1e lijn als uit de 2e lijn terecht voor 

medische zwangerschapsecho’s en voor echo’s in het kader van prenatale screening (ET/TT  SEO’s). 

Alle echo’s (ca. 20.000 op jaarbasis) worden uitgevoerd door goed opgeleide echoscopisten met 

moderne echo-apparatuur. Kwaliteit van zorg en klantgerichtheid staan hoog in ons vaandel. 

Echocentrum Focus is onderdeel van Annature, Integrale Geboortezorg Organisatie, Breda e.o. en 

werkt intensief samen met de afdeling Prenatale Diagnostiek van het Amphia, satelliet ziekenhuis van 

het Erasmus MC.  

 

In ons team is ruimte voor een enthousiaste SEO-echoscopist 

voor het uitvoeren van echo’s op medische indicatie waaronder alle basisecho’s, ET en/of TT SEO’s, 

groei en Doppler-onderzoeken. Ook echoscopisten die (tijdelijk) een extra werkplek nodig hebben 

om aan voldoende ET en/of TT SEO’s te komen, worden van harte uitgenodigd te reageren, evenals 

echoscopisten die opgeleid willen worden voor het ET SEO.  

 

 Je bent van harte welkom in ons team! 

 

Jij beschikt over: 

 een afgeronde landelijk erkende SEO-opleiding, 2e trimester en/of 1e trimester 

 goede communicatieve en sociale vaardigheden, klant- en kwaliteit gerichtheid 

 rijbewijs B (strekt tot aanbeveling) 

 

Wij bieden je: 

 een uitdagende functie in een professioneel en gedreven team 

 een unieke transmurale leerzame setting met ervaren collega’s 

 afwisselende spreekuren met verwijzingen uit zowel 1e als 2e lijn 

 voldoende mogelijkheid te voldoen aan vereiste landelijke normaantallen 

 doorgroei mogelijkheden tot eerste trimester SEO echoscopist 

 veel aandacht voor nascholing en teambuilding 

 interne gecertificeerde casuïstiek besprekingen i.s.m. de afd. Prenatale Diagnostiek, Amphia 

 een arbeidscontract voor ca. 16 uur per week (8 uur tot 24 uur ook bespreekbaar)  

 startdatum en werkdagen/uren in overleg 

 inschaling afhankelijk van diploma’s en ervaring (conform cao ziekenhuizen) 

 

Aanvullende informatie: 

Geïnteresseerd? Stuur dan je motivatiebrief en curriculum vitae naar dr. Jacqueline J.A.M. Laudy, 

directeur van Echocentrum Focus, j.laudy@echocentrumfocus.nl   

De sluitingsdatum eindigt zodra we een geschikte kandidaat hebben gevonden.  

mailto:j.laudy@echocentrumfocus.nl

