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Werkomgeving 
In het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn patiëntenzorg, opleiding, onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek volledig geïntegreerd. 
 
Binnen de afdeling Pathologie en Medische Biologie is de sectie Pathologie verantwoordelijk voor de 
klinisch pathologische diagnostiek en heeft een belangrijke functie in opleiding, onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek.  
• De sectie Pathologie verzorgt de diagnostiek voor het UMCG en huisartsenpraktijken. 
• Het wetenschappelijk onderzoek van de sectie Pathologie is ondergebracht in diverse 
onderzoeksinstituten en onderzoekscholen. 
• De sectie geeft onderwijs aan studenten Geneeskunde, Tandheelkunde, Medisch Farmaceutische 
Wetenschappen en aan HLO- en MLO-stagiairs. 
 

Functiebeschrijving 
Informatie over de opleiding Pathologie 
Het opleidingscluster Pathologie bestaat uit vier afdelingen: 
• Pathologie van het UMCG (A-opleiding; opleiders dr. W.F.A. den Dunnen en prof. dr. H. Hollema) 
• Pathologie Friesland te Leeuwarden (B-opleiding; opleiders mw. dr. J. Nieken en dr. R. Kibbelaar) 
• Pathologie van het Isala te Zwolle (B-opleiding; opleiders mr. dr. J.E. Boers en drs. R.H. van Rijssel) 
• Pathologie van het Martini Ziekenhuis Groningen (B-opleiding); opleiders mw. drs. B.van Bemmel en 

dhr. drs. A.F. Hamel). 
Op de site van Opleiding en Onderwijs Regio Noord- en Oost-Nederland kunt u de informatie over de 
opleiding pathologie Noord-Nederland vinden (zie rechtsboven onder gerelateerde informatie). 
 
Voor informatie over de inhoud van de opleiding pathologie wordt u naar de site van de 
Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) verwezen. Hierop staat het kaderbesluit en het 
opleidingsplan voor de opleiding tot patholoog. 
 
De opleiding tot patholoog duurt, bij een fulltime aanstelling, vijf jaar en is opgebouwd uit modules, 
waarin alle deelgebieden binnen de pathologie aan bod komen. Bij aantoonbare al verworven 
competenties is korting van het opleidingstraject mogelijk. Verder wordt er cursorisch onderwijs gegeven 
en is er een stage van zes maanden wetenschappelijk onderzoek. De opleiding start in het UMCG. De 
opleiding wordt gedurende minimaal 6 tot maximaal 24 maanden in één of meerdere B-opleidingen 
voortgezet. 
 

Oriëntatiestage 
De opleiders stellen het op prijs, wanneer u een kortdurende oriëntatiestage van circa drie dagen bij de 
afdeling komt volgen voordat u solliciteert. Deze oriëntatiestage is wederzijds interessant. U kunt contact 
opnemen met het secretariaat van de Pathologie tel. (050) 361 4684 of 361 0020. 
 
 
 
 



 

 

Wat vragen wij 
• U heeft het diploma basisarts. 
• U heeft een BIG-registratie. 

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de 
vaccinatie verzorgen. 
 
Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
gevraagd. 
 

Wat bieden wij 
Uw salaris bedraagt maximaal € 4.601,- (schaal 11A) bruto per maand afhankelijk van relevante 
werkervaring en opleiding, op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% 
vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering en een budget voor ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn 
conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC). Een aanstelling in deeltijd is mogelijk.  
 

Meer informatie 
Neem voor meer informatie contact op met: 
• dhr. dr. W.F.A. den Dunnen, patholoog/opleider, telefoonnummer (050) 361 4684, of 361 0020 

(secretariaat) 
• dhr. prof. dr. H. Hollema, patholoog/plaatsvervangend opleider, telefoonnummer (050) 361 4684, 

361 0020 (secretariaat) 
 


