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VUmc zoekt een enthousiaste en ambitieuze longpatholoog 
 
Werkomgeving 
De afdeling Pathologie is een dynamische afdeling met 16 pathologen, 14 arts-assistenten in 
opleiding, 2 KMBP(io)ers en zo’n 150 medewerkers in diverse functies. De afdeling verzorgt de 
patiëntenzorg van VUmc, en daarnaast van meerdere andere ziekenhuizen en huisartsen in de regio, 
binnen een ISO 15189 geaccrediteerd laboratorium. De afdeling heeft een landelijke diagnostische 
referentiefunctie voor verscheidene deelspecialismen en verricht nationaal en internationaal 
toponderzoek. Tevens heeft de afdeling een belangrijke onderwijstaak en vervult een voortrekkersrol 
in diverse curricula zoals de opleiding geneeskunde, de bachelor biomedische wetenschappen, de 
master oncology en master cardiovascular diseases. 
In de komende 5 jaar zal onze afdeling samengaan met de afdeling Pathologie van het AMC en een 
nieuw gebouw betrekken op het VUmc terrein. Als eerste stap is een gemeenschappelijk 
afdelingshoofd benoemd in 2016. Onder leiding van dit nieuwe afdelingshoofd worden nieuwe 
initiatieven ontplooid, onder andere op het gebied van moleculaire diagnostiek en digitalisering van 
de pathologie. 
 
Werkzaamheden  
We zijn op zoek naar een enthousiaste en ambitieuze longpatholoog die in een academische 
omgeving diagnostiek en research met betrekking tot longpathologie uitvoert. Bij de 
longoncologische diagnostiek is beheersing van moleculaire pathologie een vereiste. U werkt 
intensief samen met pathologen en KMBPers in locatie VUmc en locatie AMC. Tevens participeert u in 
onderzoeksgroepen in het CCA (m.n. op het gebied van FACS, Vectra, cyTOF bij longoncologie). 
De afdeling Pathologie voert diagnostiek uit in een systeem van deelspecialisatie, waarbij elke 
patholoog enkele deelspecialismen onder zijn/haar hoede heeft. De afdeling Longziekten van VUmc 
heeft een (inter)nationaal vooraanstaande rol op het gebied van patiëntenzorg en wetenschappelijk 
onderzoek van o.a. oncologie en pulmonale hypertensie. 
Naast longpathologie draagt u binnen de diagnostiek bij aan tenminste één in nader overleg te 
bepalen deelspecialistisch gebied van de pathologie. 
Als onderdeel van de diagnostiek participeert u  in het begeleiden van arts-assistenten. Tevens 
participeert u in het onderwijs aan studenten Geneeskunde en aanverwante opleidingen.  
 
Uw profiel 
U bent patholoog met aantoonbare expertise in de longpathologie of de bereidheid u daar in te 
verdiepen. U heeft uitgebreide kennis van moleculaire pathologie. U heeft affiniteit met diagnostiek, 
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. U heeft goede contactuele eigenschappen en kunt goed 
samenwerken in een team. 
 
Onze arbeidsvoorwaarden 
Salarisschaal  UMS: 7530 tot 11000 euro bruto bij een fulltime dienstverband (afhankelijk van 
opleiding en ervaring).  
Naast een uitstekend basissalaris bieden we onder andere 8,3% eindejaarsuitkering en 8% 
vakantietoeslag. Voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden kijk op onze website. 
 
Een (uitgebreide) screening is onderdeel van de selectieprocedure. Het aanvragen van een VOG 
(Verklaring Omtrent Gedrag) is hier onderdeel van. Zie voor meer informatie 'Screeningsprocedure' 
bij veelgestelde vragen. 
 
Interesse? 
Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij Prof. dr. M.J. van de Vijver, hoofd afdeling Pathologie, 
via telefoonnummer: 020-4444852. 

http://www.werkenbijvumc.nl/arbeidsvoorwaarden/
https://www.werkenbijvumc.nl/veelgestelde-vragen/
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Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Anne Drost , corporate 
recruiter, via telefoonnummer: 020-44445635. 
 
Je kan tot en met dinsdag, 16 oktober 2018 o.v.v. vacaturenummer D5.2018.00190AD solliciteren 
via de volgende link: https://www.werkenbijvumc.nl/vacatures/longpatholoog/ 
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