
     
 

Vacature Klinisch Patholoog (waarneming) 

 

Uw functie binnen onze afdeling  

 

Op onze afdeling bestaat vanaf 1 juli 2018 een vacature voor een enthousiaste waarnemer 

Klinisch Patholoog (1.0 fte, parttime aanstelling is bespreekbaar). De aanstelling is voor een 

periode van tenminste 6 maanden. 

 

Het Antoni van Leeuwenhoek is een internationaal gerenommeerd kankercentrum waar 

patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek hand in hand gaan. Door de opkomst van 

‘Personalised Medicine’ is het vakgebied pathologie volop in beweging, en dat geldt zeker 

ook voor onze afdeling. De unieke brugfunctie die de pathologie vervult tussen het 

onderzoek naar mechanismen van ziekte en toepassing van die kennis in de dagelijkse 

klinische praktijk willen we verder uitbouwen. De afdeling pathologie is daarmee de spil in 

het translationele onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek. De diagnostiek van cel- en 

weefselmonsters als basis voor de optimale behandeling van patiënten vormt hiervoor het 

fundament. 

 

Op onze afdeling zijn op dit moment zestien pathologen en vier klinisch moleculair biologen 

werkzaam en er is een team van enthousiaste en betrokken analisten en secretariaat 

medewerkers. Daarnaast zijn er actieve onderzoeksgroepen o.a. op het gebied van darm-, 

borst-, long- en eierstokkanker. Het translationeel onderzoek wordt actief ondersteund 

vanuit de “Translational Research Core”. Karakteristiek voor onze afdeling is een prettige en 

open werksfeer. We hebben een modern en goed geoutilleerd laboratorium inclusief 

uitgebreide moleculaire diagnostiek en cytologie. In 2017 werd ISO-15189 accreditatie 

verkregen. 

 

Uw werkzaamheden als Klinisch Patholoog hebben een sterk multidisciplinair karakter 

waarbij de overleglijnen kort en efficiënt zijn. De afdeling participeert in de opleiding tot 

patholoog met een stageplaats. 

 

Wij bieden een prettige en dynamische werkomgeving met mogelijkheden voor vakkundige 

verdieping. 

   

Uw profiel  

 

• U bent geregistreerd (klinisch) patholoog; 

• U bent breed inzetbaar in het vakgebied; 

• Kennis, ervaring en interesse in de moleculaire pathologie strekken tot aanbeveling 



Uw ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden  

De salariëring is volgens de AMS-regeling. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de 

CAO Ziekenhuizen. 

  

Interesse? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Prof. dr. G.A. Meijer via 020 512 7998. 

Direct solliciteren kan via deze link. 

 

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

 


