
  

  

Stichting TRIP, nationaal bureau voor hemo- en biovigilantie is verantwoordelijk 
voor het registreren en analyseren van bijwerkingen en voorvallen die ontstaan 
bij het gebruik van humaan lichaamsmateriaal: bloed, weefsel en cellen en het 
doen van aanbevelingen voor berbetering. Door wetenschappelijk onderzoek, 
projecten en (inter)nationale samenwerking draagt TRIP bij aan de veiligheid en 
kwaliteit van de transfusie- en transplantatieketen in Nederland en 
internationaal. 
 
In verband met enkele internationale projecten is TRIP op zoek naar een 
representatieve en accurate  
 

STAFARTS VIGILANTIE  
(24-32uur) 

 
Werkzaamheden:  
In een klein enthousiast team werk je mee aan de beoordeling van meldingen 
van ziekenhuizen en weefselinstellingen van bijwerkingen en voorvallen die zich 
voordoen bij de bewerking en klinische toepassing van humane producten.  

 Je analyseert deze meldingen op wetenschappelijke wijze en formuleert 
aanbevelingen voor verbetering van de transfusie- en transplantatieketen 

 Je schrijft mee aan de jaarlijkse rapportage met betrekking tot hemo- en 
biovigilantie  

 Je onderhoudt een uiteenlopend netwerk van stakeholders uit de 
gezondheidszorg betrokken bij gebruik van lichaamsmateriaal 

 Je verzorgt scholing, geeft presentaties en organiseert bijeenkomsten of 
congressen  

 Je ondersteunt of coördineert (inter)nationale projecten op het gebied 
van veiligheid en verantwoorde toepassing van bloed, weefsels en cellen 

 Waar mogelijk participeer je in wetenschappelijk onderzoek.  
 
Wij bieden: 

- Een veelzijdige en zelfstandige functie waar je deels zelf inhoud aan kunt 
geven 

- Een ruime inwerkperiode en goede mogelijkheden het vakgebied bij te 
houden 

- Op termijn de mogelijkheid om de profielopleiding donorgeneeskunde te 
volgen 

- Flexibele werkdagen 
- Een salaris conform CAO Ziekenhuizen, schaal 65. 

 
Wij vragen: 

- Een arts die enige jaren werkzaam is geweest, bij voorkeur (ook) klinisch  
- Ervaring met kwaliteit- en/of veiligheidsmanagement  
- Aantoonbare affiniteit met donatie, transfusie of transplantatie  



  

  

- Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in de 
Nederlandse en Engelse taal 

- Nauwkeurigheid en systematisch werken 
- Ervaring met statistische onderzoeksmethoden is een pré.  

 
Bijzonderheden: 
Aanstelling is vooralsnog voor een jaar, maar kan bij wederzijds goed bevinden 
verlengd worden. 
  
Interesse? 
Neem voor meer informatie contact op met Arlinke Bokhorst, directeur, via  
telefoonnummer 071-3031540. Om een indruk te krijgen van onze activiteiten: 
bezoek ook www.tripnet.nl.  
Je sollicitatie met motivering en C.V. kun je richten aan: i.v.veen@tripnet.nl, 
officemanager TRIP.  
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