Voor de werkzaamheden hemovigilantie in het Alrijne ziekenhuis is er een vacature voor
een:
Hemovigilantiemedewerker
4-8 uur per week
De afdeling
Het Alrijne Ziekenhuis en Atalmedial werken nauw samen aan het doelmatig en veilig
verstrekken van bloedproducten. Hemovigilantie betekent het bewaken van de gehele
bloedtransfusieketen, vanaf ontvangst van bloedproducten tot nazorg na transfusie. Voor
het bereiken van een optimale hemovigilantie is een passende inrichting van de hele
transfusieketen nodig. De werkzaamheden hiervoor worden verricht door de
hemovigilantiemedewerkers.
Bij deze werkzaamheden zijn zowel de hemovigilantiemedewerker vanuit het
laboratorium (Atalmedial) als vanuit het ziekenhuis (Alrijne Ziekenhuis) nodig. Samen
werken wij aan het opzetten en het onderhouden van de hele keten van
bloedvoorziening. De kaders van het werk worden gegeven door de richtlijn
bloedtransfusie.
De functie
De taken zijn onder meer:
● Het protocolleren van voorschriften rond bloedtransfusie;
● Het verzorgen van scholing voor medewerkers die te maken hebben met
bloedtransfusie;
● Het geven van adviezen en optreden als vraagbaak;
● Het beheren van het kwaliteitssysteem voor de bloedtransfusieketen;
● Het uitvoeren van audits op de bloedtransfusieketen;
● Het onderzoeken van mogelijke transfusiereacties;
● Het melden van transfusiereacties aan het bureau Transfusie Reacties in Patiënten
(TRIP);
● Het uitvoeren van onderzoek;
● Het opstellen van rapporten (onderzoek en jaarverslagen);
● Het implementeren van nieuwe werkwijzen;
● Het uitwisselen van informatie tussen de kliniek en het laboratorium.
De hemovigilantiemedewerker ontvangt operationeel en functioneel leiding van de
klinisch chemicus/hemovigilantiefunctionaris van Atalmedial en maakt deel uit van de
bloedtransfusiecommissie van het Alrijne Ziekenhuis.
De functie eisen
Ben jij een verpleegkundige met affiniteit met bloedtransfusie en is bloedtransfusie een
onderdeel van je dagelijkse werkzaamheden binnen het Alrijne Ziekenhuis? Dan zijn wij
op zoek naar jou! Aarzel niet en reageer!
Wat bieden wij
Een interessante functie waarmee je met alle delen van het ziekenhuis waar
bloedtransfusie plaatsvindt in aanraking komt en regulier contact houdt met de
hemovigilantie collega’s vanuit het Spaarne Gasthuis en ziekenhuis Amstelland.

Het betreft een functie voor minimaal 4 uur en maximaal 8 uur per week, functiegroep
50 (FWG). Uitbreiding van het aantal arbeidsuren is hierbij mogelijk, in eerste instantie
op tijdelijke basis. Je wordt voor je werkzaamheden als hemovigilantiemedewerker voor
bepaalde tijd gedetacheerd naar Atalmedial. Deze werkzaamheden zijn fysiek minder
zwaar dan werkzaamheden als verpleegkundige.
Meer informatie
Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met:
● Bauke de Boer, laboratoriumspecialist klinische chemie en hematologie/
hemovigilantiefunctionaris (telefoon 06-51061877);
● Sandra van den Bergh - van Oeveren, hemovigilantiemedewerker Alrijne
Ziekenhuis (telefoon 06-11039320)
Jouw reactie
Een schriftelijke sollicitatie, voorzien van je motivatie en CV, kan uiterlijk tot 31 maart
2022 gericht worden aan vacatures@atalmedial.nl.

