
  

 
 

ECHOCENTRUM FOCUS IN REGIO BREDA ZOEKT voor haar afdeling FOCUSFUN: 
 

Een echoscopist(e) voor de uitvoering van 3D/4D pretecho’s minimaal 4-8 uur per week 

Combinatie met oproepcontract voor uitvoering van echo’s op medische indicatie is 
mogelijk 
 
Echocentrum Focus is een jonge zelfstandige organisatie, opgericht door verloskundigenpraktijken 

(verenigd in een coöperatie) en de maatschap gynaecologie van het Amphia Ziekenhuis Breda e.o. Hier 

kunnen zowel zwangeren uit de 1e lijn als uit de 2e lijn terecht voor medisch geïndiceerde echo’s, SEO’s 

en de combinatietest. Alle echo’s worden uitgevoerd door goed opgeleide echoscopisten met 

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

 

Voor onze afdeling FOCUSFUN in oprichting zijn we op zoek naar een enthousiaste ervaren 

echoscopist in het uitvoeren van pretecho’s op onze hoofdlocatie aan de Langendijk in Breda. 

Combinatie met uitvoering van echo’s op medische indicatie in een apart spreekuur waaronder SEO’s, 

is bespreekbaar.  
 

Als jij beschikt over: 

 een afgeronde landelijk erkende basis echoscopieopleiding in de verloskunde; 

 ervaring in de uitvoering van 3D/4D pretecho’s; 

 een erkende certificering voor de uitvoering van SEO (strekt tot aanbeveling); 

 goede communicatieve en sociale vaardigheden, klant- en kwaliteitgerichtheid; 

 rijbewijs B (strekt tot aanbeveling). 

Dan bieden wij je: 

 een uitdagende en afwisselende functie in een leuk professioneel team; 

 een unieke transmurale setting;  

 een prettige werksfeer; 

 oproepcontract met flexibiliteit qua werkuren; 

 inplanning in nauw overleg op basis van beschikbaarheid (inzetbaarheid voor wekelijks een 

avondspreekuur naar keuze en/of 1 à 2 zaterdagochtenden per maand strekt tot aanbeveling) 

 inschaling afhankelijk van diploma’s en ervaring. 

Aanvullende informatie: 

Ben je geïnteresseerd, dan ontvangen we graag je reactie. Je sollicitatie met curriculum vitae kun je 

per mail richten aan mw. dr. Jacqueline J.A.M. Laudy, directeur van Echocentrum Focus, 

j.laudy@echocentrumfocus.nl  Ook voor meer informatie over deze vacature kun je met haar contact 

opnemen. Mocht je graag telefonisch deze informatie ontvangen, geef dan in de mail aan op welk 

telefoonnummer je te bereiken bent. 

mailto:j.laudy@echocentrumfocus.nl

