
 

 

Klinisch Perfusionist   
 
Afdeling 
Hartcentrum Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), afdeling Extra Corporale Circulatie 
(ECC). 
 
Werkomgeving 
Als klinisch perfusionist werk je binnen het Hartcentrum van het Universitair Medisch Centrum 
Groningen (UMCG), op de afdeling Extra Corporale Circulatie (ECC). Binnen het Hartcentrum zijn vier 
cardiochirurgische operatiekamers waar jaarlijks een hoge verscheidenheid aan open-hart operaties 
word uitgevoerd waaronder complexe aortachirurgie, hart- en/of longtransplantaties, minimaal 
invasieve procedures en congenitale/pediatrische ingrepen. Ook ondersteunen we het hart-
/longtransplantatie programma door het uitvoeren van ex-vivo longperfusies (EVLP) op de 
orgaanperfusiekamer (OPR) en halen we DCD donorharten op uit het donorziekenhuis 
gebruikmakend van een Organ Care System (OCS-heart). Daarnaast werk je ook nog op verschillende 
afdelingen zoals de Intensive Care (volwassen-ECLS en kinder-ECLS), oncologie (HIPEC en HILP) en op 
de afdeling Spoedeisende Hulp (eCPR). Ons team bestaat uit enthousiaste mensen, waarbij onze 
werkomgeving zeer dynamisch is met hoge complexiteit wat veel flexibiliteit en verantwoordelijkheid 
vraagt. 
 
Functiebeschrijving 
Je bent verantwoordelijk voor de extracorporale circulatie bij coronair- en/of klepoperaties, chirurgie 
aan de grote vaten (waaronder electieve aortachirurgie), hart- en longtransplantaties en congenitale 
hartchirurgie. Verder ben je verantwoordelijk voor het extracorporale circulatie beleid bij minimaal 
invasieve ingrepen zoals Heartport procedures. Ook wordt er in ons centrum vollop gebruik gemaakt 
van cardiale `assist devices` en ben je actief betrokken bij Heartmate III implantaties en het 
inbrengen, bewaken en weanen van ECLS/RVAD/LVAD patiënten (volwassenen als pediatrisch). Voor 
zowel de congentitale hartchirurgie als bij de orgaanperfusie werken we binnen het UMCG in 
dedicated teams. Naast de vier cardiochirurgische operatiekamers zijn er twee orgaan preservatie 
en rescue units (OPR) speciaal ingericht voor de longen, nieren en levers. Op de orgaanperfusiekamer 
wordt nauw samengewerkt met orgaanperfusionisten en hebben wij, als klinisch perfusionist in het 
UMCG, een actieve rol in de opleiding tot orgaanperfusionist. Ook heb je de mogelijkheid om te 
participeren bij oncologische ingrepen waarbij we Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie 
(HIPEC) en Hypertherme Geïsoleerde ledemaat perfusie   (ILP) uitvoeren.  
 
Je komt te werken op een dynamische afdeling waar niet alleen perfusie studenten worden begeleid 
maar ook studenten (technische) geneeskunde, HLO en Biomedical Enginering (BME). Naast de 
begeleiding van studenten is er ook ruimte voor het doen van onderzoek waar je een bijdrage kan 
leveren aan reeds lopende- of net startende studies. Ook het inbrengen van nieuwe ideeën wordt 
gestimuleerd en zeer op prijs gesteld. Het doen van bereikbaarheidsdiensten is onderdeel van je 
functie als klinisch perfusionist.  
 
Wat vragen wij? 
- Een CZO diploma klinisch perfusionist met NeSECC erkenning. Ook perfusionisten die in de eindfase 
van hun opleiding zitten worden uitgenodigd om te solliciteren.  
- Een enthousiaste, stressbestendige en initiatiefrijke persoonlijkheid die zowel zelfstandig als in 
groepsverband goed functioneert. 
- Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden met daarbij een groot door-
zettingsvermogen.  
- Bereid om te verhuizen, indien  nodig, voor het verrichten van bereikbaarheidsdiensten. 
 
Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de 
vaccinatie verzorgen. 
 



 

 

Wat bieden wij 
Een veelzijdige baan, voor 32-36 uren per week, in een dynamische stad en in een uniek Academisch 
Centrum.  Afhankelijk van opleiding en relevant werkervaring wordt een passend salarisaanbod 
gedaan. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoor-
waarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC). 
 
Voor vragen over de functie 
Als je vragen hebt over de inhoud van de functie, vinden we het leuk om van je te horen. Neem 
gerust contact op. 
 
Meer informatie 
Neem voor meer informatie contact op met: 
 
Mw. Petronella van Essen, Hoofd klinische perfusie a.i., tel. (050) 361 6161 en vragen naar toestel 
18952 (afwezig van 8 augustus tot 29 augustus) 
Dr. Ing. Roland Hoffmann, tel. (050) 361 6161 en vragen naar toestel 18961 (afwezig van 18 juli tot 
8 augustus) 
Dhr. Nico Pijnappel, klinisch perfusionist, tel (050) 361 6161 en vragen naar toestel 46938 (afwezig 
van 8 augustus tot 29 augustus) 
 
Solliciteren 
Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 4 
september 2022. 
 
 
 

https://www.nfu.nl/voor-umc-medewerkers/cao-universitair-medische-centra

