
 
 

De processen en werkwijze in de hele keten van transplantaties en transfusies verder verbeteren. 

Door meldingen over incidenten en bijwerkingen bij de toepassing van menselijk lichaamsmateriaal te 

analyseren. Daar draait het om in je impactvolle functie bij Stichting TRIP in Leiden. Mede dankzij jou 

worden de risico’s op complicaties voor toekomstige patiënten verder beperkt. Wil je echt bijdragen 

aan een nog veiligere gezondheidszorg? Word dan nu 

staffunctionaris veiligheid lichaamsmateriaal 

(32-36 uur)  

Dit ga je doen 

Maximale veiligheid voor de patiënt tijdens en rond donatie, transplantaties en transfusies. En deze 

veiligheid waar mogelijk verder verbeteren. Vanzelfsprekend is dit een belangrijk en gezamenlijk doel 

van de hele transplantatiezorg. Dit betekent: samen werken aan foutloze medische toepassingen én 

aan optimale processen in de hele keten. Als staffunctionaris veiligheid lichaamsmateriaal heb je 

hierin een analyserende, adviserende en voorlichtende rol. Een impactvolle en interessante functie 

waarin je met veel zelfstandigheid en vrijheid om je werk op jouw manier in te vullen écht het verschil 

maakt in de gezondheidszorg.  

Je bent betrokken bij het monitoren van incidenten in de hele transplantatieketen van menselijk 

lichaamsmateriaal en op het vlak van bloedtransfusies die centraal bij ons gemeld worden door alle 

ziekenhuizen en organisaties in de gezondheidszorg waarmee we op dit terrein samenwerken. Je 

brengt het gemelde voorval nauwkeurig in kaart onderzoek mogelijke oorzaken. Hierbij gaat het om 

alle facetten van de  keten van donor tot ontvanger van lichaamsmateriaal. Gebaseerd op je analyse 

rapporteer je over je bevindingen en je beoordeelt alle verzamelde data op trends en verbanden.  

Met dit inzicht kom je met aanbevelingen voor structurele verbeteringen bij de donatie en toepassing 

van menselijk lichaamsmateriaal. Je draagt beleid op dit terrein uit via nieuwe richtlijnen of de 

uitwerking van wetgeving, ontwikkelt voorlichtingsmateriaal of doet onderzoek naar procesverbetering. 

Mede dankzij jou kunnen toekomstige donors en patiënten erop rekenen dat hun transplantatie of 

transfusie nog veiliger verloopt.  

Wat je functie verder zo interessant maakt?  

• Je participeert in ons uitgebreide (internationale) netwerk van zorgprofessionals, overheden, 

bloed- en weefselbanken, laboratoria en wetenschappers om de veiligheid en kwaliteit van 

menselijk lichaamsmateriaal te benchmarken en meer uniform te maken. Dit doe je 

bijvoorbeeld door het (mee)publiceren van beleidsvoorstellen, rapporten, (wetenschappelijke) 

artikelen en nieuwe richtlijnen. 

• Je werkt nationaal en in Europees verband mee aan richtlijnen en uitwerking van wet- en 

regelgeving op het terrein van donatie, transplantaties en transfusies.  

• Je verzorgt opleidingen en houdt presentaties over veiligheid in de donatie- en 

transplantatiezorg. 

• Je werkt als belangrijke vertegenwoordiger van Stichting TRIP aan bewustwording rond het 

belang van verbeterde veiligheid tijdens transplantaties en transfusies en in het hele proces 

eromheen. 

Dit breng je mee 

Met je analytische vermogen en je goede sociale vaardigheden weet je in gesprekken snel de vinger 

te krijgen achter de oorzaak van incidenten. Ook in complexe gevallen. Bovendien haal je eenvoudig 

de rode draad uit een grote hoeveelheid procesgegevens. Je bent creatief in je oplossingen en kunt je 

bevindingen en aanbevelingen op een heldere manier formuleren en deze uit te leggen. Daarbij 

schakel je soepel met veel mensen op alle niveaus, zowel nationaal als in Europees verband. En met 

veel tact neem je anderen mee in jouw adviezen en ideeën. Bovendien ben je met je prettige  



 
 

persoonlijkheid een goede vertegenwoordiger van onze organisatie in verschillende 

samenwerkingsverbanden. 

Daarnaast vragen we het volgende van je:  

• Je hebt academisch niveau, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidsrecht, beleid en 

management gezondheidszorg, epidemiologie of biomedische wetenschappen. 

• Je hebt enkele jaren werkervaring in een functie waarin beleidsontwikkeling gericht op de 

optimalisatie van zorgketens of kwaliteit en veiligheid een belangrijke rol speelden. Het liefst 

heb je deze ervaring opgedaan in de zorg of bij de overheid. 

• Je hebt belangstelling voor of kennis van wet- en regelgeving in de zorg of 

kwaliteitsmanagement dan wel veiligheidskunde. 

• Je hebt een goed ontwikkeld taalgevoel en ervaring in het schrijven en beoordelen van 

teksten zoals richtlijnen en voorlichtingsmateriaal. 

• Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands en 

Engels. 

Dit bieden we je 

Als staffunctionaris veiligheid lichaamsmateriaal maak je deel uit van het leuke team van Stichting Trip 

dat in totaal uit zeven professionals bestaat. Samen dragen we bij aan de veiligheid van de transfusie 

en transplantatie van bloed, weefsels en cellen bij patiënten. Daarbij is ook de veiligheid voor de 

donoren van deze lichaamsmaterialen een belangrijk aandachtsgebied.  

We zijn een gedreven en hecht team met een wetenschappelijke en internationale inslag waarin 

iedereen vanuit een eigen expertise en taakgebied werkt aan onze belangrijke opgave. De sfeer bij 

ons is informeel, we praten dagelijks bij de koffie elkaar bij en we doen regelmatig samen een drankje 

of organiseren een andere gezellige activiteit. 

Je werkt in Leiden op steenworp afstand van het centraal station in een klein kantoor dat we met 

elkaar runnen. We vinden het vanzelfsprekend dat we zelf de vaatwasser uitruimen of de 

koffiemachine bijvullen. Dit zegt direct alles over de sfeer van onze werkomgeving, de praktische 

manier waarop we samenwerken en de onderlinge teamgeest. Je persoonlijke ontwikkeling vinden we 

erg belangrijk. Naast een gedegen inwerktraject bieden we je daarom veel mogelijkheden voor 

opleiding, het participeren in onderzoek en (inter)nationaal congresbezoek.  

Je functie is ingeschaald in FWG 65, minimaal € 3.850,--, maximaal € 5.801,-- bij een fulltime 

dienstverband, van de cao ziekenhuizen. We gaan uit van een dienstverband van minimaal 32 uur per 

week. Deels thuiswerken behoort tot de mogelijkheden en je hebt veel ruimte en vrijheid om je functie 

op jouw manier in te vullen. 

Over Stichting TRIP 

Transfusie- en transplantatiereacties in patiënten, daar staat de afkorting TRIP voor. Als stichting 

bestaan we nu bijna 25 jaar en zijn we hét centrale meldpunt in Nederland voor incidenten en 

complicaties bij transfusies en transplantaties. We worden gefinancierd door de overheid en door 

verschillende organisaties in de gezondheidszorg. Met ons team onderhouden we nauwe banden met 

alle Nederlandse ziekenhuizen, klinieken en weefselinstellingen. We ontvangen van hen meldingen 

over voorvallen en bijwerkingen met menselijk lichaamsmateriaal.  

We onderzoeken wat de oorzaak is van deze incidenten en hoe iedereen die erbij betrokken is deze 

steeds beter kan voorkomen. Bevindingen en aanbevelingen dragen we uit in onze jaarverslagen en 

publicaties, maar ook tijdens symposia, trainingen en workshops. Hierbij werken we nauw samen met 

universiteiten, Sanquin, weefselbanken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de 

Europese Unie, de Raad van Europa en vigilantieorganisaties in het buitenland.  

 



 
 

Op het gebied van de donatie en transplantatie en transfusie van lichaamsmaterialen vinden 

belangrijke ontwikkelingen plaats zoals nieuwe celtherapieën, implementatie van vernieuwde 

wetgeving, en toepassing van grote databases. In dit dynamische en zich uitbreidende veld hebben 

we versterking door jou als staffunctionaris veiligheid lichaamsmateriaal hard nodig. 

Solliciteer nu en word onze nieuwe collega 

Wil jij in een brede functie dagelijks bijdragen aan de veiligheid van transfusies en transplantaties? 

Stuur dan je cv en sollicitatiebrief naar prof. dr. J.J. (Jaap Jan) Zwaginga, directeur TRIP, via 

info@tripnet.nl. Heb je eerst nog vragen over de functie? Neem dan via ons secretariaat contact op 

met Jaap Jan en bel 071 – 303 15 40. Solliciteren kan tot 20-02-2023. Goed om te weten: een 

assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. 
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