
Het informeren van patiënten/cliënten en het 
afnemen van (bloed)monsters zodanig dat de verwijzer, 
de patiënt/cliënt en het laboratorium kunnen 
vertrouwen op een zorgvuldig en volgens protocol 
afgenomen bloedmonster.

Functie inhoud:
• Controleert de patiëntgegevens en vult deze zonodig 
aan.
• Neemt bij onduidelijkheden in de gegevens en de 
aangevraagde onderzoeken contact op met de 
verwijzer.
• Geeft informatie en instructie aan patiënten/cliënten 
over de te verrichten handelingen en stelt deze gerust.
• Houdt de materialen in de prikkoffer schoon, op orde 
en op voorraad.
• Neemt, volgens onderzoek aanvraag, bloedmonsters 
af bij patiënten/cliënten middels venapuncties, 
hiel- en/of vingerprikken.

• Voert enkele functietesten uit (zoals zweet/urinetest, 
bloedingstijden en bloedsuikerbepalingen), neemt 
monsters af met behulp van meetstrips en digitale 
meetinstrumenten.
• Codeert en controleert de afgenomen monsters en 
de bijbehorende formulieren.
• Verricht voorbereidende werkzaamheden t.b.v. 
onderzoek (o.a. bloedbuisjes centrifugeren en 
patiëntmateriaal sorteren op analysemethode).
• Brengt de afgenomen monsters naar het 
laboratorium

Functie-eisen
• Kennis op het niveau van een mbo-opleiding 
doktersassistente of verzorgende IG niveau 3 en kennis 
van protocollen, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften 
zijn vereist. Daarnaast is algemene kennis van de 
organisatie vereist. 
• Beheersing van MS Office pakket.
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
in het Papiaments, Nederlands, Spaans en Engels.
• Sociale vaardigheden zoals tact, klantvriendelijkheid, 
overtuigingskracht, luistervaardigheid, integriteit.

Wat wij bieden:
De functie van medewerker bloedafname is ingedeeld 
in functie groep 30 Min USD 1.702,= en Max 2.331,=  
bruto per maand op basis van een 40 urige werkweek 
conform de geldende salarisschaal van Fundashon 
Mariadal. Op basis van een 20 urige werkweek komt 
dit uit op Min USD $ 851 en Max $ 1.165,50 bruto per 
maand.

 

Informatie:
Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan 
kunt u de websites bezoeken: 

www.fundashonmariadal.com 
http://youtu.be/ncryEHaPcwI. 

Wilt u meer informatie over de functie dan kunt u 
contact opnemen met de Teamcoördinator 
van de Laboratorium,   de heer J. Christiaan                                     
via e-mail jchristiaan@fundashonmariadal.org. 

Sollicitanten
Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen wij 
u uit om uw sollicitatiebrief vergezeld van kopie van 
diploma’s en c.v. te richten aan mevr. Adeline Montero, 
personeelsadviseur, 
via e-mail: amontero@fundashonmariadal.org. 

Sluitingsdatum 18 mei 2018.

De zorginstelling Fundashon Mariadal is op korte termijn op 
zoek naar een:

Medewerker bloedafname (m/v)
20 uur per week


