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FUNCTIEBESCHRIJVING 

 

Naam functie:  Resultaatverwerker 

  

Doel van de functie: 

Het zorgvuldig verwerken van de afgenomen test van de cliënt zodat  
deze correct beoordeeld kan worden conform kwaliteitsprotocollen. Het 
beoordelen van de testuitslag op de teststrip en de uitslag invoeren in het 
juiste dossier 

 

Rapporteert aan: Operationeel manager/testverwerking supervisor 

 

Versie: 0.6 – 6 januari 2021 

 
Verantwoordelijkheden: 
▪ Is verantwoordelijk voor het zorgvuldig beoordelen en verwerken van de juiste uitslag van de test van 
                de cliënt en de invoering in het registratiesysteem (afhankelijk van IT applicatie); 
▪ Is verantwoordelijk voor het accepteren van de buizen van de teststraat en het instellen van de 
                wachttijd; 
▪ Is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de werkruimte (voor/ na pauze en begin/ einde shift); 
▪ Is bekend met het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 

 
Taken: 
Opstartfase: 
▪ Het doorlopen en voltooien van de e-learning en praktijktraining; 
 
Runfase: 
▪ Het beoordelen en invoeren van de testuitslag van de cliënt conform geldende procedure: 
▪ Kijk op de kaart welke teststrip klaar is om uitgelezen te worden; 
▪ Scan de barcode op de teststrip; 
▪ Lees het resultaat zorgvuldig af van de teststrip; 
▪ Maak een foto van de teststrip; 
▪ Voer het resultaat van de teststrip zorgvuldig in; 
▪ Verwijder teststrip naar de medische biohazard afvalbak. 
▪ Het inschakelen van de operationeel manager/testverwerking supervisor indien er twijfel is ontstaan 
                over de testuitslag; 
▪ Het tussentijds ontsmetten van de testverwerkings ruimte; 
▪ Werkt nauw samen met de testverwerker in het testverwerkings ruimte; 
▪ Bij problemen, vragen of calamiteiten de nodige ondersteuning vragen bij de operationeel manager 
                of testverwerking supervisor. 

 
Functie-vereisten: 
▪ Minimaal MBO 3 of 4;  
▪ Technische kennis is een pré; 
▪ Goed zicht in beide ogen en geen beperking in waarneming van kleuren. 
▪ VOG screeningsprofiel 45 “Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier” 

 
 
 
 



 
 
 
   

Functiebeschrijving Resultaatverwerker 

 

 
Competenties: 
▪ Nauwkeurig; 
▪ Verantwoordelijkheidsgevoel; 
▪ Stressbestendig; 
▪ Tijd, focus en concentratie bewaken; 
▪ Samenwerken; 
▪ Kan zowel in een drukke als rustige werkomgeving functioneren. 

 
 
 
  


