
  

Patholoog, 0,8/ 1,0 fte, Arnhem   
 
 
GEZOCHT: Patholoog met oog voor detail! 
 
Locatie 
Arnhem 

   
Wie zijn wij? 
Als pathologen zijn wij verenigd in het supra-regionale samenwerkingsverband pathologie-DNA 
(voor info zie www.pathologie-dna.nl) waarin ook de afdelingen pathologie van het St. Antonius 
ziekenhuis in Nieuwegein en het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch participeren. De afdeling 
pathologie van het Ziekenhuis Rijnstate maakt deel uit van Pathologie-DNA dat bestaat uit drie 

CCKL of ISO-geaccrediteerde laboratoria waar o.a. gebruik wordt gemaakt van digitale pathologie 
voor onderlinge consultatie en van uitgebreide moleculair diagnostische technieken waaronder next 
generation sequencing. Binnen pathologie-DNA zijn we momenteel bezig met verregaande 
aandachtsgebiedontwikkeling en subspecialisaties. De twintig pathologen participeren als 
aandeelhouder in de Pathologie-DNA BV. Daarnaast heeft de BV vier pathologen in dienst (in totaal 

24 pathologen). De vennootschap kent een bestuur van drie pathologen. De vennootschap wordt 
ondersteund door een manager en een secretaresse. Plannen om samenwerking om te zetten in 

een nieuwe organisatie zijn in ontwikkeling. 
 
De afdeling Pathologie van Rijnstate is gevestigd op de locatie Arnhem en heeft een goed 
geoutilleerd en efficiënt ingericht regiolaboratorium. Diagnostiek wordt verricht voor de 
gezondheidsregio Arnhem en omgeving, waartoe naast de vestigingen van Rijnstate in Arnhem, 
Velp en Zevenaar ook de ziekenhuizen in Doetinchem en Ede behoren. De afdeling pathologie 
verzorgt in affiliatie met het UMC St. Radboud in Nijmegen de B-opleiding Pathologie. 

   
Uw baan? 
Wij zoeken een Patholoog voor de locatie Arnhem. In ons regiolaboratorium voor Pathologie ziet u 
een gevarieerd aanbod aan diagnostiek, waarbij elke patholoog een of meerdere subspecialisaties 
en/of aandachtsgebieden voor zijn/haar rekening neemt. U voert uw onderzoek op efficiënte wijze 
uit en maakt daarbij gebruik van vrijwel alle moderne middelen die u in dit verband ter beschikking 

staan. 
 

Wie bent u? 
U bent een ambitieuze patholoog  die bij voorkeur belangstelling heeft voor de aandachtsgebieden 
mammapathologie en/of kaken en KNO of zich daarin wil gaan verdiepen. Wetenschappelijke 
belangstelling, bij voorkeur blijkend uit een promotie, strekt tot aanbeveling. We verwachten van u 
als nieuwe collega dat u actief participeert in opleidings-, onderwijs- en stafactiviteiten. Binnen ons 

samenwerkingsverband Pathologie-DNA is veel in ontwikkeling. Wij zoeken dan ook een collega die 
evenals wij, hier met enthousiasme aan deelneemt. Dit kan op verschillende gebieden, zowel 
organisatorisch en/of vakinhoudelijk. Naast goede contactuele vaardigheden is een flexibele 
houding ten aanzien van de werkzaamheden essentieel. 
   
Wie is Rijnstate? 
Rijnstate is een topklinisch ziekenhuis met meerdere locaties in de gemeenten Arnhem, Rheden en 

De Liemers. Jaarlijks ontvangen we ruim een half miljoen patiënten op onze poliklinieken en nemen 
wij ruim 75.000 patiënten op voor diagnostiek of een behandeling. In onze dienstverlening staat de 
patiënt centraal. In afstemming met wat de patiënt zelf wil staan wij klaar om te helpen bij het 
verbeteren, herstellen en behouden van zijn of haar gezondheid. Ook willen we onze patiënten 
innovatieve zorgfuncties bieden, zodat zij profiteren van de nieuwste inzichten in de 

gezondheidszorg. Omdat we samen betere zorg verlenen, bundelen we onze krachten en kennis 

met die van de patiënt en het netwerk van zorgpartners rondom de patiënt. Bij Rijnstate werken 
5.200 medewerkers, 270 specialisten en 350 vrijwilligers, vanuit vier verschillende locaties: 
Arnhem, Zevenaar, Velp en Arnhem-Zuid. Met dit aantal medewerkers zijn we de grootste 
werkgever in de regio. 
 
Interesse? 
Het betreft een vacature voor 0,8/ 1,0 fte. U wordt opgenomen als aandeelhouder in de pathologie-

DNA B.V. Er is geen praktijkoverdracht maar wel een zogenaamde in- en uitverdienregeling. 
 



Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer drs. R. Koot, 

secretaris van het bestuur, bereikbaar via 088-005 7214 of met de heer drs. J.K. Cappon, Raad 

van Bestuur, bereikbaar via 088 005 6896.  

 

Van alle nieuwe medewerkers wordt voorafgaand aan de indiensttreding een verklaring omtrent 
gedrag (VOG) gevraagd. De kosten hiervoor worden vergoed door Rijnstate. 
 
Solliciteren kan alleen online via www.werkenbijrijnstate.nl Sollicitaties die per brief of per 
e-mail worden ontvangen, nemen wij niet in behandeling. 
 
 

 

http://www.werkenbijrijnstate.nl/

