
Klinisch perfusionist MCL 
Werken bij ons topklinisch ziekenhuis, waar geen dag hetzelfde is. Wij bieden medisch-specialistische zorg 
op basis van de meest moderne inzichten, en richten op opleiding en ontwikkeling. De Zorgeenheid (ZE) 
Hart en Vaat verricht nu jaarlijks 850 hartoperaties bij volwassenen en een groot aantal andere 
cardiologische en vaatchirurgische interventies zoals PCI’s en EFO’s. Daarnaast hebben we een ambitieus 
programma voor percutane klepimplantaties (TAVI). Binnen de ZE Hart en Vaat werken we op een 
collegiale, betrokken manier samen om de beste zorg te leveren. Kom jij als klinisch perfusionist werken 
bij #teamMCL? 
 
Jij bij MCL 
Als klinisch perfusionist ben je werkzaam op de afdeling Extra Corporale Circulatie van de ZE Hart en 
Vaat. Je werkt voornamelijk op de twee cardio chirurgische operatiekamers waar je verantwoordelijk bent 
voor het inzetten en toepassen van extra corporale circulatie bij volwassen cardio chirurgische procedures.  
De afdeling Extra Corporale Circulatie ondersteunt daarnaast de hart- en/of longfunctie bij patiënten op 
de hartkatheterisatie en de Intensive Care, geeft advies en ondersteuning bij intra-aortale ballonpomp, 
autotransfusiesystemen en thrombo-elastografie. Het verrichten van bereikbaarheidsdiensten en het 
werken op onregelmatige tijdstippen maken deel uit van de functie.  
 
Dit ben jij 
Wij zoeken een collega met passie voor het vak, die wil bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en 
innovaties binnen het vakgebied. Je daagt jezelf uit om je te ontwikkelen en samen met je collega’s het 
vakgebied en de afdeling verder te brengen. Je bent enthousiast, stressbestendig en collegiaal.  
 
Verder beschik je over de volgende kennis en ervaring: 

• Je hebt een opleiding tot klinisch perfusionist afgerond en een registratie bij de NeSECC. 
 
Ook perfusionisten in een gevorderd stadium van hun opleiding worden van harte uitgenodigd te 
solliciteren. 
 
Jouw werkplek 
De afdeling ECC heeft een zelfstandige positie binnen de ZE Hart en Vaat. De organisatiestructuur is in 
ontwikkeling. Vakmanschap, zorgvuldigheid en hulpvaardigheid vormen de kern van ons werk. Onze 
afdeling kenmerkt zich door betrokkenheid en een goede samenwerking en relatie met cardiochirurgen, 
cardio-anesthesisten, assistenten en OK-personeel. Dit alles om hoog specialistische zorg te leveren aan 
onze patiënten. Er werken 6 erkend klinisch perfusionisten op de afdeling, in het najaar wordt de afdeling 
uitgebreid met twee klinisch perfusionisten in opleiding. 
 
De afdeling ECC heeft vorig jaar een nieuwe generatie hartlongmachines in gebruik genomen en fungeert 
daarmee wereldwijd als ‘trialcentre’. Op de afdeling Hartkatheterisatie is een hybride kamer, waar we als 
multidisciplinair team in mee participeren, bij deze hybride kamer is een volledig ingerichte perfusieruimte.  
 
Dit bieden wij 
 

• Een vast dienstverband bij het MCL: je krijgt een aanstelling voor onbepaalde tijd voor 
minimaal 24 uren per week. Indien je 36 uren per week komt werken, wordt in principe een vaste 
roostervrije dag per week ingeroosterd. De Cao Ziekenhuizen is van toepassing. De functie wordt 
uitbetaald in FWG 65, maximaal € 5620 bruto per maand bij een fulltime werkweek.  

• Ruimte om je te ontwikkelen: wij vinden het belangrijk jouw kennis up-to-date te houden en 
stellen jaarlijks een persoonlijk opleidingsbudget beschikbaar die je kan inzetten voor deelname 
aan congressen, symposia en cursussen. Daarbovenop krijg je het lidmaatschap van de American 
Society for Extracorporeal Technology (AmSect) vergoed, waardoor je jezelf kan ontwikkelen via 
online bij- en nascholing. Je contributie van de NeSECC kun je laten betalen via een speciale 
regeling, waardoor er een belastingvoordeel optreedt. 

• Arbeidextra’s: het MCL biedt een reiskostenvergoeding, 8,33% vakantietoeslag en 8,33% 
eindejaarsuitkering. Naast het vakantieverlof, krijgt iedere medewerker eigen extra verlofbudget 



(PLB). Daarnaast kun je als medewerker van het MCL gebruik maken van een uniek 
arbeidsvoorwaardenpakket. 

 
 

Meer weten? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kees Koopmans (perfusionist) via (058) 286 12 04 of 
via kees.koopmans@mcl.nl of met Myrna Ottenhoff-Engwerda (teammanager zorgproces ZE Hart en 
Vaat) via (058) 286 37 55 of via myrna.engwerda@mcl.nl. 
 
 
 
 
 
 

https://www.mcl.nl/werken-in-het-mcl/meer-over-werken-in-het-mcl/arbeidsvoorwaarden-en-voorzieningen/uw-arbeidsextras
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