
 

 
 
Nij Geertgen is een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) te Elsendorp. Ons centrum verleent zorg aan mensen 
met een kinderwens waarbij ons werkgebied preconceptioneel advies, counseling en de reguliere 
vruchtbaarheidsbehandelingen omvat. We streven ernaar om topzorg te verlenen aan en rond onze patiënten 
zodat zij zich prettig en vertrouwd voelen.  
Nij Geertgen heeft een volledig vergund IVF laboratorium, alle fasen van de vruchtbaarheidsbehandelingen 
inclusief de  IVF/ICSI procedure vinden plaats in Nij Geertgen. Door de groeiende patiëntenpopulatie maakt het 
dat wij ter versterking van ons laboratorium op zoek zijn naar een 
 
 

Klinisch embryoloog of klinisch embryoloog in opleiding (KEIO) 
(24 – 32 uur) 

 

Functie  
 Neemt deel aan alle activiteiten van het Andrologie en IVF-laboratorium, waaronder de 

spermadiagnostiek, de opwerking en de cryopreservatie van spermamonsters, het kweken en 

cryo preserveren en menselijke gameten (eicellen, zaadcellen) en embryo's en het toepassen 

van de verschillende bevruchtingstechnieken (IVF en ICSI); 

 Houdt toezicht op de kwaliteit van de activiteiten in het laboratorium; 

 Houdt toezicht op de veiligheid in het laboratorium; 

 Introduceert en valideert nieuwe laboratoriumtechnieken voor diagnostiek en behandeling;  

 Werkt mee aan studies binnen de laboratoria en de kliniek; 

 Stuurt medewerkers aan binnen het IVF of Andrologie laboratorium; 

 Draagt zorg voor uitvoering van het personeelsbeleid; 

 Werkt samen met het Hoofd Andrologie en IVF Laboratorium en collega embryoloog/KEIO; 

 Kan zowel zelfstandig als in een multidisciplinair medisch team werken 

KEIO: Wanneer het om een opleidingsplaats gaat, waarvoor de erkenningsaanvraag loopt, moet de 

KEIO gedurende de opleiding van 3 – 4 jaar zich de theoretische en praktische kennis verschaffen en 

de ervaring opdoen die nodig is om alle aspecten van het specialisme klinische embryologie te 

beheersen en te kunnen uitoefenen.  

De klinisch embryoloog zal, na het voltooien van de opleiding, de verantwoordelijkheid kunnen 

dragen over het laboratoriumdeel tegenover patiënt, medewerkers, directie en overheid. 

Wij zoeken een collega die 
 Als klinisch embryoloog is opgenomen in het register van de Vereniging voor Klinische 

Embryologie of je bent bereid gedurende de opleiding deze registratie te verwerven. Om 

toegelaten te worden tot de opleiding moet de aspirant KEIO met goed gevolg een doctoraal- of 

ingenieursexamen in één der relevante biowetenschappen, biotechnologie of 

(dier)geneeskunde aan een universiteit hebben afgelegd. Je bent bij voorkeur gepromoveerd. 

Ervaring met celkweek strekt tot de aanbeveling; 

 Ervaring heeft op het gebied van de (humane) embryologie of celbiologie strekt tot aanbeveling; 

 Ervaring heeft in leidinggeven, hierbij communicatief sterk is en mensen op een prettige manier 

feedback kan geven en zelf feedback kan ontvangen; 

 Beschikt over de volgende competenties: sensitiviteit, kwaliteitsgerichtheid, oordeelsvorming, 

overtuigingskracht, lerende oriëntatie, resultaatgerichtheid en ondernemen; 

 Zich als een vis in het water voelt binnen een dynamische en vooruitstrevende organisatie; 

 Bereid is om weekenddiensten te verrichten en bent bij voorkeur woonachtig in de regio; 

 Een goede Nederlandse uitdrukkingsvaardigheid heeft in zowel woord als geschrift. Duitse en 
Engelse uitdrukkingsvaardigheid is een pré. 

 
 



 

 
Wij bieden 
Een leuke en zelfstandige functie binnen een kliniek met ruim 70 medewerkers. Je krijgt de ruimte 
om mee te denken en initiatieven te nemen.  Het betreft in eerste instantie een dienstverband voor 
een jaar waarbij de contracturen in overleg vastgesteld kunnen worden. 
De functie van Klinisch Embryoloog is ingedeeld in functiegroep FWG 75 (minimaal € 5.468,= en 
maximaal € 8.397,= bruto per maand op fulltime basis). De functie van KEIO is ingedeeld in 
functiegroep 60 (minimaal € 3.363,= en maximaal € 4.890,= bruto per maand op fulltime basis).  De 
overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO ZKN.  
 
Inlichtingen 
Inlichtingen over deze vacature kunnen worden ingewonnen bij dr. M. Nijs (Hoofd Laboratorium en 

klinisch embryoloog) of dr. E. Klerkx (KEIO), per e-mail laboratorium@nijgeertgen.nl.  

Interesse? 
Dan ontvangen wij graag een motivatiebrief en CV per e-mail gericht aan Aafke van Dijk, P&O 
Adviseur; pz@nijgeertgen.nl 

  
 
De sluitingstermijn van de vacature is 27 mei 2018. 
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