
Klinisch Bioloog (arts/apotheker)  
 

Het Laboratorium voor Klinische Biologie maakt deel uit van de Dienst voor het Bloed van Rode 
Kruis-Vlaanderen. De Dienst voor het Bloed is een professionele organisatie met de inzameling, 
verwerking, bewaring en distributie van bloedproducten als kerntaak. Haar laboratoria zijn - in 
nauwe samenwerking met diverse ziekenhuizen - een vaste waarde in het domein van bloed-
transfusie, orgaan- en stamceltransplantatie. Expertise, Kwaliteit, veiligheid en efficiëntie zijn 
absolute prioriteit. 

De hoogtechnologische laboratoria beschikken over de nieuwste testapparatuur, een uitgebreid 
en hoog opgeleid technisch en medisch team en een matuur kwaliteitssysteem. Ook in onder-
zoek, ontwikkeling en opleiding wordt topkwaliteit geboden. 

Het laboratorium voor Klinische Biologie zoekt een enthousiaste klinisch bioloog, met expertise in 
immunohematologie, transplantatie-immunologie en/of bloedoverdraagbare infectieziekten of be-
reid is zich hierin te bekwamen.  

Functiebeschrijving 

• Je bent als klinisch bioloog verantwoordelijk voor de medische aspecten van het klinische labora-
torium van je werkgebied. Je waakt er over dat de vooropgestelde doelstellingen op medisch 
inhoudelijk en kwaliteitsvlak worden bereikt. Hierbij word je ondersteund door de directie, een 
operationeel team, biomedische experten en collegae klinisch biologen; 

• Je houdt toezicht op de continue borging van de laboprocessen; 
• Je bent, samen met je collegae klinisch biologen, verantwoordelijk voor de opvolging van alle me-

dische aspecten, klinisch advies en deelname aan patiëntbesprekingen binnen je 
expertisegebied; 

• Je waarborgt, samen met je collegae klinisch biologen, de medische permanentie binnen de 
Dienst voor het Bloed door middel van een telefonische 7/24 permanentie; 

• Je schoolt je continu bij in transfusiegeneeskunde en/of transplantatie-immunologie en/of door 
transfusie/transplantatie overgedragen aandoeningen; 

• Je participeert aan de transfusiecomités van de ziekenhuizen als vertegenwoordiger van de 
Dienst voor het Bloed; 

• Je volgt de wetgeving inzake transfusie, transplantatie en klinische biologie nauwgezet op; 
• Je ondersteunt proactief het geïntegreerde kwaliteitssysteem; 

Jouw profiel 

• Je bent afgestudeerd (of gaat binnenkort afstuderen) als  arts- of apotheker Klinische Biologie; 
• Een aanvullende opleiding immunohematologie, transfusiegeneeskunde of transplantimmunolo-

gie is een plus; 
• Je kan klinisch probleemoplossend denken; 
• Je bent resultaatgericht en durft de nodige beslissingen te nemen; 
• Je hebt kennis van het kwaliteitssysteem (ISO, BELAC, EFI) binnen het laboratorium; 
• Je bent werklustig en bereid om continu bij te scholen; 
• Je bent proactief, plichtsbewust en beschikt over leidinggevende capaciteiten; 
• Je beheerst het Nederlands en het Engels. Kennis van het Frans is een plus. 

  

  

 



 

Ons aanbod 

• Een uitdagende voltijdse tewerkstelling in een laboratorium Klinische Biologie met specifieke ex-
pertise; 

• Een marktconform remuneratiepakket en extralegale voordelen; 

Plaats van tewerkstelling 

Hoofdtewerkstellingsplaats in één van onze laboratoria te Mechelen, Leuven, Brussel en Gent, 
maar bereid om zich omwille van permanentie of overlegmomenten te verplaatsen naar andere 
tewerkstellingsplaatsen. 

Vragen? 

Voor bijkomende informatie over deze vacature kan je contact opnemen met de directeur di-
agnostiek dr. An Muylaert (an.muylaert@rodekruis.be) 

 

Interesse? 

Surf naar www.rodekruis.be/jobs  en solliciteer online.  

Vacatures moeten ten laatste ingestuurd worden vóór 14/3/2022. 
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