
 

 

 

Klinisch patholoog (fellow) (40 uur) 
pathologie 

 

VUmc zoekt 2 enthousiaste en ambitieuze beginnende pathologen die zich in een academische omgeving willen 

ontwikkelen in specifieke deelspecialismen. 

 

Werkomgeving 

De afdeling Pathologie is een dynamische afdeling met 16 pathologen, 20 arts-assistenten in opleiding en zo’n 150 medewerkers 

in diverse functies. De afdeling verzorgt de patiëntenzorg van VUmc, van enkele andere ziekenhuizen en klinieken in de regio en 

van huisartsen. De afdeling heeft een landelijke diagnostische referentie functie voor verscheidene deelspecialismen en verricht 

nationaal en internationaal toponderzoek. Tevens heeft de afdeling een belangrijke onderwijstaak en vervult een voortrekkersrol in 

diverse curricula zoals de opleiding geneeskunde, de bachelor biomedische wetenschappen, de master oncology en master 

cardiovascular diseases. 

In de komende 5 jaar zal onze afdeling samengaan met de afdeling pathologie van het AMC en een nieuw gebouw betrekken op 

het VUmc terrein. Als eerste stap is een gemeenschappelijk afdelingshoofd benoemd in 2016. Onder leiding van dit nieuwe 

afdelingshoofd worden nieuwe initiatieven ontplooid, onder andere op het gebied van moleculaire diagnostiek en digitalisering 

van de pathologie. 

 

Werkzaamheden  

Wij zijn op zoek naar 2 enthousiaste en ambitieuze beginnende pathologen die zich in een academische omgeving willen 

ontwikkelen in specifieke deelspecialismen binnen de pathologie door het verrichten van diagnostiek in al zijn aspecten en 

daarnaast het doen van research en/of het geven van onderwijs. 

 

Wij zijn een academische afdeling pathologie met expert-pathologen op meerdere subspecialistische onderdelen van de 

pathologie. Wij zoeken collega’s die zich willen verdiepen in de aandachtsgebieden dermatopathologie, gastro-intestinale 

pathologie en/of hoofd-hals, orale- en longpathologie en moleculaire pathologie.  

De afdeling dermatologie binnen VUmc is een referentiecentrum in de regio en er is een intensieve samenwerking tussen de 

kliniek en de afdeling pathologie. 

De GE pathologen hebben nauwe samenwerkingen met de afdelingen MDL, gastro-intestinale chirurgie en medische oncologie. 

GE oncologisch onderzoek is een speerpunt van de afdeling pathologie en het Cancer Center Amsterdam. Tevens is er 

samenwerking met de afdeling MDL op het gebied van inflammatoire aandoeningen van de tractus digestivus.  

VUmc heeft unieke afdelingen Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, KNO en longziekten, die gespecialiseerd zijn in 

oncologie. Vooral in de longoncologie is er binnen de afdeling veel specialistische kennis en ervaring met betrekking tot de 

moleculaire pathologie.  

Naast diagnostiek, maken onderwijs en research een integraal onderdeel uit van academische pathologie. Voor de nieuwe 

collega’s bestaat de gelegenheid tot verdieping binnen een lopend research project in samenwerking met de patholoog en/of 

(moleculair) bioloog die het betreffende onderzoek leidt. De afdeling verzorgt opleiding en onderwijs voor  pathologen in 

opleiding, studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen op bachelor- en masterniveau, waaraan alle pathologen een 

bijdrage leveren. 

 

Uw profiel 

U bent een geregistreerd klinisch patholoog of assistent in de laatste fase van de opleiding in de klinische pathologie en hebt 

interesse in dermatopathologie, GE pathologie, hoofd/hals pathologie of longpathologie. Met name voor het laatste deelgebied is 

kennis van en interesse in het meehelpen verder te ontwikkelen van de moleculaire pathologie in samenwerking met onze 

KMBPers van cruciaal belang. Daarnaast heeft u affiniteit met research en/of het geven van onderwijs. U heeft goede contactuele 

eigenschappen en u kunt goed samenwerken in een team. 

 

Onze arbeidsvoorwaarden 

Salarisschaal:  MS (5590 tot 6690 euro bruto bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van opleiding en ervaring).  

Naast een uitstekend basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag.  

 

Interesse? 

Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij Prof. dr. M.J. van de Vijver, hoofd afdeling Pathologie, via telefoonnummer: 020-

44 44852. 

 

Solliciteren 

U kunt tot en met zondag 29 januari 2017 uw motivatiebrief en cv mailen naar f.stuiver@vumc.nl.  

 

 


