
Opleiding tot Longfunctieanalist 

 

De longfunctieanalist 

Als longfunctieanalist voer je in opdracht van de arts zelfstandig longfunctieonderzoeken uit 

bij volwassenen en bij kinderen. Je gebruikt hiervoor geavanceerde apparatuur. Het gaat 

hierbij om onderzoeken naar longinhoud, zuurstofopname, allergieën en om 

inspanningstesten. 

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek bepaalt de arts de verdere behandeling. Bij 

de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek instrueer en begeleid je de patiënt. 

Daarnaast verleen je nazorg aan patiënten die een behandeling of onderzoek ondergaan op de 

longfunctieafdeling. In de functie combineer je dus technische kennis en vaardigheid met 

begeleidingsvaardigheden. Je zorgt voor een correcte verslaglegging van de onderzoeken en 

behandeling en je voert de overige administratieve werkzaamheden van de afdeling uit. 

Voor meer informatie over het beroep longfunctieanalist ga je naar de website van de 

Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten (www.nvla.nl) 

 

 

De opleiding 

De opleiding tot longfunctieanalist is een HBO-opleiding en duurt bij een voltijd 

dienstverband drie jaar. Bij een deeltijdpercentage van 75% duurt de opleiding langer. De 

opleiding heeft een zogenaamd inservicekarakter. 

 

Dit houdt in dat: 

 je tijdens de opleiding in dienst bent van het Jeroen Bosch Ziekenhuis; 

 je een salaris ontvangt conform CAO ziekenhuiswezen; 

 dat het ziekenhuis alle schoolkosten vergoedt (boeken, lesgeld e.d.). 

 

Het houdt ook in dat deze opleiding zwaarder is dan een voltijdopleiding waar sprake is van 

enkel theorie of stage. De studiebelasting ligt gemiddeld op ongeveer 10 uur per week. Het 

combineren van theorie en werk vraagt dus inzet en doorzettingsvermogen. Het theoriedeel 

van de opleiding is overwegend schriftelijk. Wat je in de theorie hebt geleerd kun je in de 

praktijk direct (onder begeleiding) toepassen. 

 

Het praktijkdeel van de opleiding kun je geheel in het Jeroen Bosch Ziekenhuis volgen. Alle 

voor de opleiding noodzakelijke onderzoeken en werkzaamheden komen hier in voldoende 

mate voor. Wel is het in het belang van je leerproces aan te raden om ook eens in een ander 

ziekenhuis en op andere afdelingen mee te kijken. De longfunctieafdeling werkt hieraan mee. 

 

Per leerjaar organiseert het opleidingsinstituut (LOI-Hogeschool) enkele thema-lesdagen. 

Als longfunctieanalist in opleiding ben je zelf verantwoordelijk voor de planning van je 

opleiding. Dit gaat in samenspraak met de afdeling en deze afspraken zijn vastgelegd in je 

eigen opleidingsplan. 

 

De opleiding is erkend door de Stichting Beroepsopleiding Longfunctie Annalisten 

Op de website van LOI-Hogeschool vind je meer informatie over de opleiding 

(https://www.loi.nl/n-765-hbo-bachelor-longfunctieanalist) 

 

 

 

 

http://www.nvla.nl/
https://www.loi.nl/n-765-hbo-bachelor-longfunctieanalist


Praktijkbegeleiding 

Tijdens de dagelijkse werkzaamheden op de longfunctieafdeling word je begeleid door een 

ervaren en deskundige longfunctieanalist: de werkbegeleider. Naarmate je vordert met je 

opleiding nemen de werkzaamheden toe in moeilijkheidsgraad en neemt de begeleiding 

geleidelijk af. 

Alle longfunctieanalisten op de afdeling kunnen werkbegeleiding geven. Daarnaast is één 

longfunctieanalist benoemd tot praktijkopleider. Het kan voorkomen dat er ondersteuning 

wordt gegeven door een praktijkdocent van de Jeroen Bosch academie. 

Minimaal eenmaal per tertaal vindt met de praktijkopleider een begeleidingsgesprek plaats. 

Hierbij is de voortgang van jouw opleiding het onderwerp. Bij dit gesprek is het unithoofd 

van de longfunctieafdeling aanwezig. Minimaal eenmaal per kwartaal heb je een gesprek met 

je praktijkopleider. 

 

Toelatingseisen 

Voor toelating tot de opleiding dien je minimaal in het bezit te zijn van één van de volgende 

diploma's: 

 HAVO 

 VWO 

 MBO niveau 4 gezondheidszorg of techniek 

 een diploma van vergelijkbaar niveau 

Wiskunde en natuurkunde in het pakket of profiel is vereist. Biologie en/of scheikunde is 

gewenst. Beschik je niet over een van deze diploma's, maar ben je 21 jaar of ouder en heb je 

een vergelijkbare vooropleiding of relevante werkervaring, dan word je mogelijk toch 

toegelaten. Voor inlichtingen over de toelatingseisen bel je met de afdeling Studievoorlichting 

van LOI-Hogeschool, telefoonnummer (071) 545 12 34. 

 

Ter bescherming van jezelf en ter bescherming van de patiënten is het een vereiste dat je 

beschikt over een recente TBC en Hepatitis-B vrije verklaring. Heb je deze verklaring(en) 

niet, dan zijn de kosten van het verkrijgen daarvan voor het ziekenhuis. 

 

Sollicitatieprocedure 

Je kunt pas starten met de longfunctieopleiding als je bent aangenomen voor een 

opleidingsplaats in het ziekenhuis. Als er vacatures zijn voor deze opleiding, vind je die in het 

vacatureoverzicht op de website van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Je kunt dan online 

solliciteren naar een opleidingsplaats. 

 

Het is ook mogelijk om een open sollicitatie te doen naar een opleidingsplaats. Je kunt in dat 

geval je brief sturen naar: 

Jeroen Bosch Ziekenhuis 

Cluster Sociale Zaken 

t.a.v. servicecentrum P&O 

Postbus 90153 

5200 ME ’s-Hertogenbosch 

 

Na je sollicitatie kun je uitgenodigd worden voor een selectiegesprek. Er zal dan onder meer 

met je worden gesproken over: 

 vooropleiding; 

 werkervaring; 

 je kennis van de functie; 

 je voorbereiding op het gesprek; 



 hoe je om zal gaan met bepaalde situaties in het werk; 

 je motivatie voor de opleidingsplaats. 

  

Nadat je bent aangenomen ben je eerst enkele maanden op de afdeling werkzaam voordat je 

met de opleiding begint. 

Heb je nog geen volledig beeld van de functie? Voor kandidaten die voldoen aan de aanname-

eisen en er blijk van geven serieus geïnteresseerd te zijn in de functie is het mogelijk om een 

zogenaamde 'snuffelstage' te doen op de Longfunctieafdeling. Voorafgaand aan het 

sollicitatiegesprek kun je een dagdeel meekijken op de afdeling. Deze snuffelstage wordt pas 

ingepland nadat je bij het unithoofd hebt aangegeven hiervoor in aanmerking te willen komen.  

Om een afspraak te maken kun je contact opnemen met Petra Buys-Treffers, unithoofd 

Longgeneeskunde a.i. Zij is bereikbaar op (073) 5538780 of per e-mail: p.buys@jbz.nl. 

 

Meer informatie 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met: 

•Petra Buys-Treffers (unithoofd functie longgeneeskunde a.i.) via (073) 553 8780 of 

p.buys@jbz.nl 

•Anita Jansen (longfunctieanalist) via (073) 553 282463 en vraag naar Anita Jansen of 

a.jansen@jbz.nl. 

mailto:p.buys@jbz.nl

