
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn op zoek naar een  
 

Klinisch patholoog m/v (0,8 – 1,0 fte) 
 
Uw toekomstige werkomgeving 

Het Laboratorium Pathologie Oost Nederland verzorgt de klinische pathologie voor de eerste 

en tweede lijn voor de regio Twente en de Gelderse Achterhoek.  

Ons gebouw in het gezondheidspark in Hengelo beschikt over een moderne infrastructuur 

voor het uitoefenen van de pathologie in de volle breedte, waarbij alle subspecialisaties 

geborgd zijn. Het laboratorium is ISO geaccrediteerd. 

Ons laboratorium beschikt over state of the art moleculaire diagnostiek. Daarnaast vervult 

ons laboratorium in Nederland een voortrekkersrol op het gebied van digitale pathologie 

waarin wij samenwerken met de Universiteit Twente en waarbij LABPON voor de industrie 

een adviserende rol heeft voor verdere vormgeving en toepassingen van digitale pathologie.  

De staf telt 18 pathologen en een moleculair bioloog, die in een prettige sfeer met elkaar 

samenwerken en ondersteund worden door 83 enthousiaste medewerkers.  

In het laboratorium wordt intercollegiale consultatie als vanzelfsprekend ervaren.  

Aan na- en bijscholing wordt ruime aandacht besteed.  

 

Uw kwaliteiten 

 

U beheerst het vakgebied in de volle omvang en bent bereid zich te verdiepen in 

een of meerdere deelgebieden. Subspecialisatie in deelgebieden zoals moleculaire 

diagnostiek, bot/weke delen pathologie, hoofd-hals, dermatopathologie, cytologie strekt tot 

aanbeveling. U werkt graag in teamverband, beschikt over goede contactuele eigenschappen 

en heeft interesse voor deelname in commissies en besturen. U staat achter de ontwikkeling 

van digitale pathologie en bent bereid uw diagnostiek digitaal uit te voeren. Wij zoeken bij 

voorkeur een collega met ervaring, die affiniteit heeft met management en bedrijfsprocessen 

maar ook arts-assistenten in het laatste jaar van hun opleiding worden uitgenodigd te 

reageren. 

 

Wat wij u bieden: 

Een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. De aanstelling vindt 

plaats conform de Arbeidsvoorwaardenregeling Medische Specialisten (AMS) + 

diverse toeslagen. Twente is een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. 

 

Nadere informatie: 

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot ir. H. van der Veen, directeur 

(088 – 5374510) of tot een van de pathologen (telefoon 088 – 5374560). 

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot en met 28 februari 2018 richten aan het Laboratorium 

Pathologie Oost Nederland, Boerhaavelaan 59, 7555 BB Hengelo, of via e-mail 

pz@labpon.nl, ter attentie van de heer ir. H. van der Veen.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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