
 

Directeur Klinisch Advies – 

Mechelen/Gent  
 

De Dienst voor het Bloed (DVB) van Rode Kruis-Vlaanderen verzorgt bloedcollectes in Vlaanderen en 

distribueert bloedproducten naar de ziekenhuizen. Samen met 650 personeelsleden streven we daarbij 

naar een performante interne organisatie en de ontwikkeling van een hoogwaardige kwaliteitscultuur 

en dit met het oog op het garanderen van een correcte dienstverlening aan de ziekenhuizen. Als 

Directeur Klinisch Advies vervul je een klinische liaison functie tussen ziekenhuizen en ziekenhuisartsen 

en DVB en verzorg je binnen DVB opleidingen in de klinische aspecten van bloedtransfusie. 

Functieomschrijving: 

• Je garandeert dat de klinische expertise binnen DVB op een hoogwaardig niveau aanwezig is 

en de expertise vanuit DVB op een gestructureerde wijze naar ziekenhuizen, overheden en het 

internationaal departement RKV wordt uitgedragen. Vanuit die doelstelling organiseer je 

opleidingen ‘klinische vorming’ voor artsen, klinisch biologen en leidinggevenden binnen DVB.  

• Je maakt presentaties voor transfusiecomité’s en leidt de vertegenwoordigers van de 

transfusiecomité’s op in het geven van deze presentaties. 

• Je capteert en structureert informatie die vanuit deze transfusiecomité’s wordt aangeleverd 

zodat deze intern beschikbaar is. 

• Je bekijkt de noden opgepikt vanuit de ziekenhuizen nauwgezet en bekijkt samen met de 

directieleden DVB of deze vertaald dienen te worden naar nieuwe beleidsvoorstellen. 

• Je neemt de eindverantwoordelijkheid voor de verleende klinische adviezen en 

beleidsvoorstellen.  

• Je superviseert de werking van en geeft leiding aan de verantwoordelijke van het Belgische 

beenmergregister (MDPB-Registry). 

• Je rapporteert aan de medisch directeur van DVB en maakt deel uit van het directiecomité 

DVB. 

• Je werkt nauw samen met de huidige Directeur Klinisch advies (overdracht van de functie 

tegen einde 2022).  

 

Jouw profiel: 

• Je hebt het diploma van arts en hebt minimaal 5 jaar klinische ervaring in een discipline die 

regelmatig gebruikmaakt van labiele bloedproducten. Interesse in klinisch onderzoek is een 

meerwaarde.  

• Je hebt een hoogwaardig expertiseniveau in klinische aspecten van bloedtransfusie. Expertise 

in transplantatie immunologie is een meerwaarde.  

• Je wil de hele bloedtransfusieketen door en door leren kennen en begrijpen. 

• Je bent computervaardig met o.a. uitgebreide kennis MS-Office en je kan je snel inwerken in 

de software pakketten van de Dienst voor het Bloed. 

• Je beschikt over een uitstekende competentie tot samenwerken: je verbindt, weet conflicten te 

beheersen en door pro actief optreden zo mogelijk te vermijden. 

• Je bent bovenal resultaatgericht. 

• Nederlands is de voertaal, maar je beschikt daarnaast over een goede mondelinge en 

schriftelijke taalvaardigheid in het Engels en hebt een passieve kennis van het Frans. 

  



 

 

Ons aanbod: 

• Een activiteit die er maatschappelijk écht toe doet. 

• Een organisatie die down-to-earth is met korte beslissingslijnen en die concrete doelstellingen nastreeft. 

Dit alles stelt je in staat om concreet het verschil te maken. 

• Een uitdagende functie met ruime bevoegdheden in een omgeving waar kennis, kunde, kwaliteit, 

veiligheid en efficiëntie absolute prioriteiten zijn. 

• Een marktconform remuneratiepakket met extralegale voordelen (o.a. bedrijfswagen). 

• Voltijds contract van onbepaalde duur. 

  

Plaats van tewerkstelling: 

Je bent mobiel aangezien onze activiteiten zich uitstrijken over gans Vlaanderen. In functie van je woonplaats kan 

je vanuit Gent of vanuit Mechelen werken.  

  

Interesse? 

Solliciteren kan door cv en motivatiebrief te versturen naar hanne.vanhoutte@rodekruis.be.  

 

 


