
 

 

 

Aangepaste plaatsing 

 

Patholoog  

Het Medisch Specialistisch Bedrijf – Amphia (MSB-A) 
Amphia is met 280 medisch specialisten, 4500 medewerkers en 350 vrijwilligers een van de  
grootste STZ ziekenhuizen in Nederland. In 2019 zal op de hoofdlocatie in Breda een modern 
nieuw ziekenhuis gereed zijn, geheel gericht op de toekomst.  
Het Medisch Specialistisch Bedrijf - Amphia is een zelfstandige coöperatie van medisch specialisten.  
Het MSB-A werkt nauw samen met de Amphia organisatie. Naast de patiëntenzorg wordt door het  
MSB-A veel aandacht besteed aan onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. 

Vanwege uitbreiding en herinrichting van onze organisatie zijn wij op zoek naar een collega 
patholoog. De huidige vakgroep pathologie bestaat uit zeven pathologen. We beschikken over 
een goed geoutilleerd, modern laboratorium waarbij de nieuwste ontwikkelingen zijn 
geïmplementeerd. De klinisch-diagnostische praktijk is gevarieerd en in overeenstemming met 
de grootte en de ambitie van staf en het (STZ) ziekenhuis. Het laboratorium is ISO 
geaccrediteerd. De werkzaamheden zijn nagenoeg geconcentreerd op de locatie Amphia 
Molengracht, Breda. 
 
Uw profiel 
U bent enthousiast, ambitieus en sociaal en u wilt het vak in de volle breedte uitoefenen. U 
heeft minstens 2 subspecialisaties of wilt deze ontwikkelen. Het strekt tot aanbeveling als u 
affiniteit heeft met management. Hierbij kan u een actieve bijdrage leveren aan de organisatie 
van de vakgroep en het ziekenhuis en heeft u ambitie tot regionalisatie.  
 
Ons aanbod 
Toetreding tot de vakgroep Pathologie en het MSB-A. 
 
Informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. J.C van der Linden, patholoog, medisch 
manager a.i. (076-595 3033, hvanderlinden@amphia.nl) of een van de andere pathologen. Uw 
schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kunt u tot 15 november 2018 richten aan  
secretariaat MSB-A, t.a.v. R.S. Djamin, voorzitter bestuur MSB-A of per e-mail aan  
msba-secretariaat@amphia.nl  
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